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ตั้งใจฟงธรรมนะ  เรามาแสวงหาธรรมะกันนะ  เรามาแสวงหาที่พึ่ง  เพราะชีวิตเรา 
เกิดมานี้  เรามบีุญวาสนา  เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา  แลวเรามีสติสตังไง  เรามีสตนิะ 
ถาเราไมมีสติสตัง  เห็นไหม  ทางโลกเขาก็มีสติ  ถาเขาไมมีสตเิขาก็เปนคนใบบาไปแลว 
แตเขาก็มีสติของเขา แตเขาไมมีวาสนา 

คําวาไมมวีาสนา..  เขาเปนชาวพุทธที่ทะเบียนบาน  แตชีวิตของเขากล็ุมๆ  ดอนๆ 
ไปตามประสาวฏัฏะ  มนัเปนผลของวฏัฏะนะ  เราเกดิมานี้เปนผลของวัฏฏะ  ถาเราไมได 
เกิดมาในปจจบุันนี้  เราจะเวียนตายเวียนเกิดของเราไปอยางนี้  เวลาธรรมขององคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาช้ีถึงผลของวัฏฏะ 

“บุพเพนิวาสานุสติญาณ... จุตูปปาตญาณ... อาสวักขยญาณ” 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ  คือญาณยอนอดีตชาติ  ความเปนไป  คือ  จิตเรานีม้ันเวียน 
ตายเวียนเกิดมา แตในปจจุบันนี้เราเกิดมาเปนมนุษย เห็นไหม อดีตเราไมมี อดีตของเราก็ 
ในปจจุบันนี้แหละ แตอดีตของเราคือภพชาติเกาๆ แตอนาคตมนัจะเปนไปขางหนา 

นั่นพูดถึงธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่วางไว  แตในปจจบุันนี้เรา 
เกิดมาเปนเรา  ถาเกิดมาเปนเรา  เหน็ไหม  เรามีสติสตังของเรา  สติสตังของเรา  คือวา  เรา 
เปนมนุษยแลว  เรามีสติความรับรูอยู  เราเหน็การดํารงชีวิตของมนุษยนีม้นัเปนความทุกข 
ยาก ความทุกขยากนะ โลกนีม่ันเกิดมาเปนความทกุขยาก แต  !  แตก็ตองเกิด  เกิดไปตาม 
แบบผลของวัฏฏะ  แบบผลของเวรของกรรม  แลวเขาก็อยูกนัทางโลกไป  แลวก็จะเวยีน 
ไป เห็นไหม
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นี่รอยโคไง..  รอยโคย่ําซ้ํารอยเกานั้นไป  ชีวิตนีม้ันก็จะเปนอยางนี้  มันจะซ้ํารอย 
เกาของมันไป  คือมันจะเกดิจะตายเวียนไปในวัฏฏะ  ผลของการเวียนในวัฏฏะ  คอืมนัจะ 
หมุนของมันไปตามเวรตามกรรม ถามีสติมีสตงั เขาก็ทําคุณงามความดีของเขา เพราะคน 
ทางโลก  คนดีกม็ีคนเลวก็มี  ตามธรรมชาติของสงัคม  สังคมมีทัง้ดีและเลวปนกนั  ถาทาง 
โลกนะเขาเปนชาวพุทธเหมือนกัน  แตเขาใชชีวิตของเขา  ตามกระแสโลกของเขา  เหน็ 
ไหม นั่นไงเขาเกิดมา เหมือนรอยโคมันย่ําเทาของมนัไป 

ชีวิตนี้ก็เหมือนกัน  เวยีนตายเวียนเกิดตามประสานัน้ไป  นี่โลกเปนอยางนัน้  แลว 
บนวาทุกขวายาก  เราก็อยูกับโลกมา  เราเกิดมากับโลกนะ  มนุษยเกิดมากับโลก  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็เกิดจากพอจากแมเหมอืนกนั  เกิดจากโลกเหมอืนกัน  ทกุ 
คนเกิดมาจากโลก 

“ผลของวัฏฏะ..  กามภพ  รูปภพ  อรปูภพ”  จิตจะเวยีนตายเวยีนเกิดไปตามแตเวร 
แตกรรม นี่ผลของวัฏฏะเวียนไป แตถาไมมีสตปิญญา เห็นไหม ชีวิตนี้ก็หลงไปตามชีวิต 
นี้ หลงโลก ! หลงโลกเวยีนไปตามโลก หลงไปตามโลก ดํารงชีวิตไปตามโลก แลวก็บน 
วาทุกข.. วาทุกขกัน 

จะมีความสุขความทุกขขนาดไหน ถาครอบครัวไหนเขามีความสุข เหน็ไหม แลว 
เวลาเขาพลัดพรากละ  เวลาคิดถึงพอแมก็ใหทําบุญกศุล  ลูกอยากอุทิศสวนกุศลใหพอให 
แมไป  นี่ไงถาเขาหลงในชีวิตของเขา  เขาก็หมุนไปตามโลกของเขา  นี่โลกสมมุติ  !  มัน 
จริงตามสมมุตนิะ 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา มองไปในวัฏฏะ ถึงอยาก 
รื้อสัตวขนสัตว  มีความเมตตามีความสงสารมาก  ถึงไดวางธรรมและวินยันี้ไว  แตใน 
สังคม  มันเปนเรือ่งของโลก  มนัเปนเรือ่งของธรรมชาติ  คนที่จะขวนขวาย  คนที่จะออก 
จากโลก  คนที่จะออกจากวัฏสงสารนีม้ันมีนอยนกั  แตคนที่จะอยูกับสงัคม  สังสารวัฏนีม้ี 
มหาศาล  เวียนตายเวียนเกิดไปไมมีทางออก  แลวถามีทางออกก็ไมอยากจะออก  ไม 
อยากจะออกเพราะมีความออนแอ เพราะไมมีความเขมแข็ง... ไมมีความเขมแข็งวาตัวเอง 
จะออกจากวัฏฏะได  ไมยอมรับความจริงวา  เราก็มโีอกาสที่จะพนออกจากทุกขได  แลว
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พอจะพนออกจากทุกข  เหน็ไหม  กม็ีความละลาละลัง  หวงหนาหวงหลงั  กลัวแตวาชีวิต 
เราจะมีแตความทุกข จะหาแตความสุขในโลกนี้ 

นี่ไงหวงหนาหวงหลงั อาลัยอาวรณ ละลาละลงั ไมกลา ไมมกีารกระทํา เห็นไหม 
สิ่งที่ไมกลาเพราะไมมีการกระทํา นี่มนัหลอกเรานะ กิเลสนีม่ันหลอกเรา โลกนี้คอืสมมุติ 
จริงตามสมมุติ มนัมีจริงตามอยางนั้น แตเวลาเราศึกษาธรรมของเราขึ้นมาแลว ก็วาสิ่งนั้น 
ก็เปนสมมุติ  สิ่งนั้นกเ็ปนสักแตวา  มันตัดจากเรานะ  จากที่วามันไมเกีย่วของอะไรกับเรา 
เลย เราเปนเรา สรรพสิง่ในโลกนี้มนัเปนสักแตวา มนัมีของมันตามสภาวะแบบนัน้ 

นี่พูดถึงวาเวลาเราศึกษาธรรมไง  !  เวลาเราศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาบอกวา  “เธอจงมองนี้ใหเปนความวาง  แลวกลับมาถอนอัตตานทุิฏฐิ” 
เห็นไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาพูดกับพระโมฆราช เพราะพระโมฆราชเขา 
ประพฤตปิฏิบัติของเขา  แตในปจจุบันนี้  เราเริม่ตนประพฤตปิฏิบัติ  แตเรามีหลักมีเกณฑ 
ของเราหรือยงั.. เราไมมีหลกัมเีกณฑของเรา  เห็นไหม ถาเราไมมีหลักมีเกณฑ อยางนี้คือ 
เราหลอกเราเอง  กเิลสมันก็หลอกเราอยูแลว  !  กิเลสมันหลอกเรา  เพราะมันจะไมใหเรา 
เห็นตามความเปนจริงในสัจธรรม  แตใหเห็นตามความเปนจริงของกเิลสนะ  กิเลสมัน 
เปนพญามาร  มนัครอบคลมุในชีวิตของเรา  มันครอบคลุมในหัวใจของเรา  มันอาศัยชีวิต 
ของเราเปนที่อาศัย มนัก็จะใหเราอยูในอํานาจของมนั เห็นไหม 

เวลาเราทุกขเรายาก  เรามีสติสตงัขึ้นมา  เราก็พยายามจะหาทางออกของเรา  มันก็ 
ผอนใหนะ.. มันผอนใหวาเราพอจะมีชีวิตอยูได แตเวลาพอเราจะทําสิ่งใดของเรา มันกท็ํา 
ใหเราไมสมความปรารถนา มันทําใหเราลุมๆ ดอนๆ อยางนั้นตลอดไป เรากม็ีทุกขมียาก 
อยูตลอดไป 

เวลาเราศึกษาธรรมขึ้นมานะ  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาบอกวา  “เราทุกข 
เพราะกิเลส...  เราทุกขเพราะตัณหาความทะยานอยาก”  เราก็พยายามจะควบคมุของเรา... 
จะควบคุมของเราขนาดไหนนะ  มนักเ็ปนความฉอฉลของกิเลส  กิเลสมันหลอกลวงเรา 
เห็นไหม สิ่งตางๆ มันมี นี่คอืสัจธรรม !
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ธรรมนีเ้กิดมาจากไหน..  สิ่งที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา 
มันเหน็ตามความเปนจริงในใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  นีเ่วลาเวียนตาย 
เวียนเกิด  มันมีแรงขบัของมนั  มนัมีบุญกุศลของมนั  มันถงึขับใหจิตนี้เวียนตายเวยีนเกิด 
ตามวัฏสงสาร 

แตเพราะมีบุญมีกรรม  แตเพราะมกีารกระทํา  แตเพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจานี้มอีํานาจวาสนา ถึงไดพยายามรื้อคน พยายามประพฤติปฏิบัติขึน้มา จนถึงที่สุด 
แลว ตรัสรูเองโดยชอบ แลวสัจธรรมมนัมี พอสัจธรรมมันมี นี่ถึงมองโลกดวยความแจม 
แจงไง 

แตของเรานี่มองโลกดวยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  ฉะนั้นพอมองโลกดวย 
กิเลสตัณหาความทะยานอยากแลว  เวลาเรามาศึกษากัน  เราเห็นทุกขเห็นยากเพราะ 
กระแสไง  กระแสเราเกิดในสังคมที่เปนอยางไร  ถาสังคมที่กําลังเจริญงอกงาม  ผูที่ 
ประพฤตปิฏิบัติมกีําลัง  แลวมีผูที่ประพฤติตามกระแส  เราก็อยากจะออกจากทกุข  เห็น 
ไหม เราก็อยากประพฤติปฏบิัติขึ้นมา 

นี่ไงความที่จะออกจากทกุขขึน้มา  นี่เพราะเราออนแอ  เรากระทําของเราดวย 
ความรูสึกของเรา ความเหน็ของเรา  เราเห็นวาโลกทกุข.. โลกทุกข  เราถึงพยายามสละมา 
สละมาประพฤติปฏบิัติ  เวลามาประพฤติปฏิบัติแลว  เรามีความเขมแข็งพอไหม  ถาเรา 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มาแลวเรามีความเขมแข็งพอ  มีสัจจะตามความเปนจรงิพอ  เราจะ 
สามารถตอสูกับกิเลสเราได 

แตในปจจบุันนี้ทางโลกกอ็อนแอ..  ออนแอเพราะอะไร  ออนแอเพราะจิตใจมัน 
ออนแอ  เห็นไหม  “สัจธรรม..  บารมีธรรม  มนัออนแอ”  พอออนแอแลวเวลาศึกษาธรรม 
ขึ้นมา ถาการศึกษาธรรมในสมัยกอนหนานี้ การศึกษามาก็ศึกษามาเพื่อ ! เพื่อเปนวิชาการ 
ความรู แลวกม็ีการเช่ือกันวา “มรรคผลนพิพานไมม”ี มรรคผลไมมีหรอก พูดถึงมรรคผล 
ไปนี่เขาจะหัวเราะเยาะเอา 

แตเพราะมีครมูีอาจารยของเราทีท่านประพฤติปฏบิตัิขึ้นมา  ครูบาอาจารยของเรา 
ทานทดสอบขึ้นมา  แลวครูบาอาจารยของเรา  เห็นไหม  ตั้งแตสมัยหลวงปูเสาร  หลวงปู
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มั่นขึน้มา การเทศนาวาการของหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น ของครูบาอาจารยเรา ทานจะไม 
เทศนาวาการแบบโลกๆ เขา 

เวลาโลกๆ  เขาเทศนาวาการ  เขาจะเอาอกเอาใจกนั  เขาบอกวาสัจธรรมนี้ตองมี 
ความนุมนวลออนหวาน  เขากจ็ะเอาความนุมนวลออนหวานนัน้มาสื่อธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แตเวลาครบูาอาจารยของเราจะสื่อธรรมะ  มนัสื่อออกมา 
จากใจ ! ถาสื่อออกมาจากใจ... 

คําวา “สื่อออกมาจากใจ” คือออกมาจากใจของผูทีรู่จริง ! ถาใจของผูที่รูจรงิ การ 
ที่วากิเลสตัณหาความทะยานอยาก  มันปดกั้นทางเดนิของเราขนาดไหน  นีค่รูบาอาจารย 
ของเราทานไดรูไดเห็นของทานขึน้มา  เห็นไหม การแสดงธรรมของครูบาอาจารยในการ 
ประพฤตปิฏิบัติของเรา ถึงจะแสดงธรรมไมเหมือนกับทางโลกเขา 

ทางโลกเขาตองพูดดวยกิริยานุมนวลออนหวาน คําวานุมนวลออนหวาน แลวพอ 
แสดงธรรมออกมานี่ธรรมะก็นุมนวลออนหวาน เหน็ไหม ทีว่า “สัจธรรม.. สัจธรรม ตอง 
เปนสิง่ที่ประเสริฐ” คําวาประเสริฐนี้ประเสริฐของกเิลสไง ! แตถาประเสริฐของธรรมละ 
... 

“ถาประเสริฐของธรรม นีม่ันออกมาจากใจ มนัทิม่แทงในหวัใจของเรา” 

เวลาเราฟงธรรมของครูบาอาจารยของเรามันจะขนลกุขนพองนะ  เวลาครูบา 
อาจารยเทศนธรรมออกมาจากสัจจะความจรงิ  มนัขนลุกขนพองเพราะมันทิ่มเขามาใน 
หัวใจของเรา...  ทิ่มเขามาในหัวใจของเราเลย  !  เพราะใจของเรามนัคิดสิง่ใด  ใจของเรา 
ประพฤตปิฏิบัติสิ่งใด มนัจะเปนความจรงิขึ้นมา แลวมันจะสะเทือนหัวใจของเรา 

พอมนัสะเทือนหวัใจของเรา  แลวเราจะเอาแนวทางปฏิบัตินี้ไหม...  ถาเราไมเอา 
แนวทางปฏบิัตินีน้ะ  เวลามีกระแสขึน้มา  มันมีความมัน่คงขึน้มา  เพราะครูบาอาจารยเรา 
เขาพิสูจนมา แลวผูที่ประพฤติปฏิบัตไิดผลตามความเปนจริงขึน้มา 

พอไดผลตามความเปนจริงขึน้มาแลว  พอเปนความเช่ือถอืของสังคม  แลวผูที่ 
ประพฤตปิฏิบัติดวยความหลอกลวง  นี่ภาวนาหลอกๆ  กันนะ  !  หลอกๆ  กันเพราะอะไร 
เพราะถาทําตามความเปนจรงิขึ้นมา มันก็จะตอสูกับกิเลสใชไหม แลวกิเลสมนัคืออะไร..
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“กิเลสคอืความเคยชินของเรานี่แหละ...  กิเลสคือผลของพญามารทีม่ันครอบคลมุ 
หัวใจเรานี่แหละ ” 

มันพาเราเวียนตายเวียนเกิดนะ  โดยที่เราไมมอีิสรภาพเลย  เราฝนมันไมไดเลย.. 
เราฝนมนัไมไดเพราะมันเปนเรา สรรพสิง่เปนเราทั้งหมด เห็นไหม 

แลวเวลาเรามีความเช่ือมัน่ในสจัธรรม    เวลาครูบาอาจารยของเราทานประพฤติ 
ปฏิบัติขึ้นมา โดยวางธรรมไวใหเปนแนวทาง พอวางธรรมไวใหเปนแนวทาง แลวพอเรา 
จะประพฤติปฏิบัติ  เราก็จะเอาแตความสะดวกสบายของเรา..  เราจะเอาความ 
สะดวกสบาย เหน็ไหม เลยภาวนาหลอกๆ นะ ! 

“ภาวนากันหลอกๆ ทํากนัหลอกๆ” ทั้งๆ ที่กเิลสนีม่ันหลอกเราอยูแลว  แตเพราะ 
ความออนแอของเรา...  เพราะความออนแอของเรา  การภาวนาถึงจะตองเอาความ 
สะดวกสบาย 

“เอาความสะดวก..  เอาความสบาย...  เอาความพอใจของตวั...  ทําตามอํานาจของ 
กิเลส” 

“นี่ไงภาวนาหลอกๆ… ภาวนาหลอกๆ คือ ทําแบบสกัแตวาทํา” 

นี่เวลาแสดงธรรมนะ  ตองแสดงธรรมแบบวานุมนวลออนหวาน..  ในการเดิน 
จงกรมก็ตองนุมนวลออนหวาน 

คําวานุมนวลออนหวาน...  “หวานเปนลม ขมเปนยา” 

หวานเปนลม..  ความนุมนวลออนหวานนี่กเิลสมันปฏิบัติดวย  กเิลสมันตองอยา 
ใหสะเทือนมนันะ 

ถาจะใหสะเทอืนกิเลส...  ก็ใหเราตั้งสติ  !  เราตั้งสติ  เราพยายามเดนิจงกรม  เรา 
พยายามบังคบัใหจิตเราลงสูความสงบได  เห็นไหม  นี่สิ่งนี้ถามนัจรงิ...  มันจริงคอืมนัจะ 
ฝนกิเลส  ถามนัฝนกเิลสมันจะเขาสูสัจจะความจรงิ  แตนี่เราปฏิบัติหลอกๆ  เราปฏิบัติ 
หลอกๆ  เพราะใจเราหลอกๆ  ทั้งๆ  ทีว่าสังคมนี ้ ดูสิโลกนี้ที่วาเปนสมมุติๆ  เปนของ
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หลอกลวง  แตมนัจรงิตามสมมุติ  เวลาครูบาอาจารยของเรานี่นะ  จริงตามสมมุติ  ถาจริง 
ตามสมมุติตองทําตามนัน้ 

“ธรรมและวนิัยนีเ้ปนสมมุติบัญญัติ”  เวลาครูบาอาจารยประพฤติปฏบิัติ  ทานก็ 
อาศัยสมมุติบัญญัตนิี้ไป  ถาไมอาศัยสมมุติบัญญัตนิี้กาวเดนิไป  เราจะคยุกันรูเรือ่งไหม 
เราจะรูไดอยางไรวาอะไรเปนศีล  สมาธิ  ปญญา..  ศีล  สมาธิ  ปญญามันเกิดมาจากไหน... 
เกิดมาจากการกระทํา เห็นไหม 

“มโนกรรม  คือ  กรรมทีค่ิดดีคิดชั่ว  สิ่งนัน้มนัเปนมโนกรรม”  แตถามีการกระทํา 
ขึ้นมานี่ผิดศีลแลว ถามีการกระทําเปนอาบัติขึ้นมานีม่ันผิดศีล พอผิดศีลขึน้มา แลวถามนั 
ทุศีล  พอมันทุศีล  การประพฤติปฏบิัติมนัจะลงสูสัมมาทิฏฐิไดอยางไร  มนัก็เปน 
มิจฉาทิฏฐิ มันมีความเห็นผิดของมนัไป เหน็ไหม 

สิ่งนี้ถามกีารกระทํา พอมันมีการประพฤติปฏิบัติขึ้นมา มันมีหลักมีเกณฑของมัน 
ขึ้นมา  แตเพราะวาพอเราทําสิ่งใดที่มนัเปนหลกัเปนเกณฑขึน้มา  มนัไปขัดแยงกับกเิลส 
ของเรา  เห็นไหม  เราถึงทํากันสักแตวา  พอทาํแบบสักแตวา  อะไรก็ตองมีความ 
สะดวกสบาย  แลวกระแสสังคมเขามี  เขาเสนอความสะดวกความสบาย  ความนุมนวล 
ออนหวาน พอความนุมนวลออนหวาน 

“นี่ไงปฏิบัติหลอกๆ ภาวนาหลอกๆ” 

ทั้งๆ  ที่กิเลสมนัหลอกเราอยูแลวนะ  !  ถาเราทําหลอกๆ  ผลมันกไ็ดหลอกๆ  แตที่ 
สังคมเขาเชื่อถอืกัน  เขาเชื่อถอืกนัที่ไหนละ...  เขาเชื่อถือกันนี่  ดูสิเวลาธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  ปญจ 
วัคคียไมเช่ือนะ 

ปญจวัคคยีอยูกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจามา  เวลาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาปฏิบัติดวยความวิกฤต  อุกฤษฏขนาดไหน  ทรมานตนมา  ๖  ป  อยู 
ดวยกนัมานี่หวังผล  หวังใหองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุธรรมขึน้มา จะไดเผย 
แผ  จะไดเผ่ือแผเราบาง  เราก็ปฏิบัตมิา  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทรมานตน
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นะ  ๖  ปนีพ่ยายามศึกษากับเจาลัทธิตางๆ  ปญจวัคคียก็ไปดวย  เพราะอุปฏฐากอยู  นีก่็ 
เห็นๆ กันอยูไง 

แตเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจากลับมาฉันอาหารของนางสุชาดา  ปญจ 
วัคคียนี่หมดอาลัยตายอยากเลย  ทิง้องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไปเลย  เหน็ไหม  พอ 
ทิ้งไปเลย พอองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาอยูดวยพระองคเอง  ระลึกถึงอานาปานสติ 
กําหนดลมหายใจเขาออก  สิ่งๆ  ตางนี้จนองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม 
ขึ้นมา เวลาไปเทศนปญจวัคคีย ปญจวัคคียไมเช่ือ ! ปญจวัคคยีไมเช่ือ 

แตนี่มันเปนเรือ่งของโลกไง  โลกเขาตองเห็นกันดวยสิ่งทีว่าเปนความรับรูของ 
โลกใชไหม  แตเวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรม  ตรัสรูธรรมทีไ่หนละ.. 
“ตรัสรูธรรมดวยธรรม” แลวธรรมมนัคืออะไร.. เห็นไหม 

ดูสิ สิ่งที่เปนศาสนวัตถุ... ศาสนธรรม.. ศาสนพิธี.. 

ศาสนวัตถุ  คือวัดวาอาราม  สิ่งที่เราเหน็กนัอยูนี่  สิ่งนี้มนัเปนศาสนวัตถุ  มันเปน 
วัตถุ... ดูสิวัตถุของเรานี้ เรามีกายกับใจ “กายคือวัตถ.ุ. จิตใจคือนามธรรม” นี่ก็เหมอืนกนั 
ศาสนวัตถุ.. ศาสนธรรม 

ศาสนธรรม  เหน็ไหม  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจากราบธรรม..  กราบธรรม 
นี่กราบทีไ่หน.. แลวอะไรเปนสิ่งที่สมัผัสธรรม อะไรเปนที่บรรจุธรรม 

นี่ไงสิ่งที่เปนธรรม.. เปนธรรม ธรรมคือสจัธรรม ! 

ศีลคือความปกติของใจ  ใจมันก็รูของมัน  เวลามีสมาธิ  จิตใจมันก็ตองรูของมัน 
เวลามปีญญาขึ้นมา ปญญาอยางไรที่ทําใหชําระกิเลสขึ้นมา 

“นี่ไงสจัธรรม” 

ถาสัจธรรม  เห็นไหม  ดูสิเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา 
ธรรมมนัอยูที่ไหน..  ธรรมมนัอยูที่ไหน  แตเวลาเปนธรรม  สัจจะความจรงิอนันัน้ละ 
สัจจะความจรงิอนันัน้ แลวเวลาเผยแผธรรมขึน้มา จนวางเปนรากเปนฐานขึ้นมา
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เราเกิดในพุทธศาสนา  เวลาไปวัด  เราก็ตองทําตามประเพณวีัฒนธรรม  ประเพณี 
ทางโลกเขา  ไปแลวก็ตองทําตามพิธีกรรมทัง้หมด  ถาผิดจากพิธีกรรมที่เราเคยชินมา  สิ่ง 
นั้นผิดแลว  เราไมคุนชินกับสิง่นี้ สิ่งนีเ้ปนความผิดหมด นี่ไงนี่มนัเปนเรือ่งของโลก  เหน็ 
ไหม 

เรื่องของโลก  ความเหน็ของเขา ประเพณวีัฒนธรรมของเขา  แลวนี่เวลาประพฤติ 
ปฏิบัติขึ้นมา  ก็เอาประเพณวีัฒนธรรมนีม้าเปนตัวตั้ง  แลวเวลาปฏิบัติขึน้มา  ก็ปฏบิัติ 
หลอกๆ หลอกตัง้แตเริม่ตน.. หลอกตั้งแตปจจุบัน... แลวก็จะหลอกไปขางหนา.. แลวผล 
ที่วาจะวากนั นีม่ันเปนผลหลอกๆ ไง หลอกเพราะอะไร หลอกเพราะ เมื่อกอนเขาไมเช่ือ 
ผลที่เกิดนั้นกไ็มใช 

ดูสิดูสถาบันการศึกษาที่ไหน  ถามีคนเขาเชื่อถือนะ  ใบประกาศของ 
สถาบันการศึกษานัน้  จะไปทํางานที่ไหนเขาก็รบั  แตถาสถาบันที่ไหนเขาไมมีการเช่ือถอื 
ประกาศนียบัตรนัน้ไมมีใครสนใจเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมื่อครูบาอาจารยของเรา  เวลาทานทําเริ่มตนขึ้นมาก็ไมมีใคร 
เช่ือถือ  แตเพราะมนัเปนความจริงไง  เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม 
ขึ้นมา  ธรรมมนัมาจากไหน  องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจากราบธรรม..  กราบธรรมที่ 
ไหน... มันเปนความจริงขึน้มาใชไหม ! มันเปนความจรงิ 

“การแสดงออกของผูรูจรงิ  มันตองมลีวดลายของธรรมะ  ลวดลายก็คอืลวดลาย 
ตามความเปนจริง” แลวถาใครที่ปฏิบัติจริงขึน้ไป กจ็ะไปสมัผัสความจริงอันนั้น 

หลวงปูเสาร หลวงปูมั่นทานประพฤติปฏิบัติขึ้นมา นี่เห็นไหม มันมีลวดลายของ 
มัน  มนัมีความจริงของในหัวใจนัน้  เวลาเทศนาวาการ  เวลาประพฤติปฏบิัติ  เอาลูกศิษย 
ลูกหา  เห็นไหม  ลูกศิษยลูกหาทีเ่ปนกําลังของพระกรรมฐานนี้..  เปนกําลังของกองทพั 
ธรรมนีม้ันมาจากไหน มันมาจากหลวงปูเสาร หลวงปูมั่นเปนผูฝกฝนมา 

ครูบาอาจารยเราทานบอกวาหลวงปูมัน่เปากระหมอมมา  หลวงปูมัน่เปนผูเทศนา 
วาการ  เปนผูสั่งสอน  เปนผูอบรม  เปนผูพาดําเนนิมา..  แลวดําเนินมาดวยวิธีการสิ่งใดละ
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“ดําเนินมาดวยความเปนจริง  !  ดวยความเปนจรงิ  เอาจรงิเอาจัง”  เอาจรงิเอาจังเพื่อให 
กิเลสมันอยูในอํานาจของเรา เอาจรงิเอาจังคอืบังคบัไง 

เวลาทําสมาธิปญญากัน ไปอยูในปาในเขา แลวในปาในเขามันเกิดอะไรละ ในปา 
ในเขามนัเกดิสัตวเสอืสางตางๆ  ที่มนัเปนภัยกับเรา  มันเกิดสิ่งที่เรามองไมเห็น  จิต 
วิญญาณตางๆ ที่มันจะเปนภัยกับเรา  เราไปอยูอยางนั้นมันจะคิดนอกลูนอกทาง  เราจะทํา 
สิ่งใดๆ มันจะนอนใจไหม 

คนเรานะถาเขาไปสูที่อัตคัดขาดแคลน  เขาไปสูที่ไมปลอดภัย  มนัจะระวังตวัของ 
มัน  เหมอืนเสือ  เหมือนแมเนื้อเขาจะระวังตวัชีวิตของเขา  แตพอทําอยางนัน้  นั่นไงมนั 
ตองบังคับกนัอยางนั้น นี่เพราะอะไรเ พราะมนัเปนความจรงิ ! ความเห็นแกตัว ความมกั 
งาย  ความเขาขางตัวเอง  มันเปนเรือ่งธรรมดา  แตพอเวลาครูบาอาจารยทานทําจรงิๆ  จังๆ 
ขึ้นมา  มนัเปนประโยชนกับครบูาอาจารย  เปนประโยชนกับความจริงขึ้นมา  ทานก็เอา 
แนวทางนัน้มาสัง่มาสอน เอาแนวทางนัน้มาใหเราเอาชนะตัวเราเอง 

เวลาทานสอนขึน้มานี่ทานสอนเรานะ  ทานผานไปแลวทานไมมาทกุขรอนกบัเรา 
หรอก  แตเวลาทานสอนเรา  ก็ตองสอนใหเราเอาจรงิ  !  เอาจริงเพือ่เปนประโยชนกับผูที่ 
ปฏิบัตินัน้ แตถาเปนครูบาอาจารยทีท่านไมมีหลกัมเีกณฑ เห็นไหม 

ภาวนาหลอกๆ ! หลอกๆ เพราะอะไรละ หลอกๆ เพราะสังคมเขาเชื่อถอื หลอกๆ 
เพราะวามคีรูบาอาจารยที่ทานทําไวเปนแนวทาง แลวเราก็ทําไมเหมือนไง ทําหลอกๆ ไง 
แลวก็ทํานุมนวลออนหวาน  ทําใหมนัพอใจกิเลสไง  มันเลยกลายเปน  “ภาวนาหลอกๆ” 
แตหลอกกิเลสเราไมไดนะ ! 

กิเลสเรานี้เราจะหลอกไดอยางไร  แตเวลาครูบาอาจารยของเรา  เห็นไหม  ครูบา 
อาจารยทานไมไดหลอกเรา ทานเอง.. ทานตอสูกับกิเลสของทานเอง ทานเอง.. ทานตอง 
เอาชนะตนเองของทานไดเอง  ถาทานเอาชนะตวัทาน  แลวทานทําอยางไรทานถงึได 
เอาชนะตัวทาน..  ทานทําของทานอยางไร..  แลวเวลาทานวางขอวัตรปฏบิัติไวใหพวกเรา 
ไดกาวเดนิ เห็นไหม



ภาวนาหลอกๆ  ๑๑ 

เวลาครบูาอาจารยของเราทานประพฤติปฏบิัติขึ้นมาถึงที่สุดแหงทกุขนะ  มันเปน 
เรื่องความลึกลบั  เปนความมหัศจรรย  จนทอดอาลยันะวาจะสอนใครไมไดหรอก..  ไมมี 
ใครรูไดอยางเราหรอก..  ไมมีใครรูไดอยางเรา  เห็นไหม  สุดทายแลวทานพิจารณาของ 
ทานวา ถาไมมีใครรูไดอยางเรา เราดีกวาเขาไดอยางไร ก็มนุษยเหมือนกัน ! 

ดูสิเราเปนมนุษยใชไหม  เราเห็นภยัในวัฏสงสารใชไหม  เรามาวัดมาวาเพือ่ 
ประพฤตปิฏิบัติ  ผูที่มีคุณภาพขึ้นมา...  คุณภาพของจิตทีม่ีบารมี  ก็เสียสละความเปน 
ฆราวาส เสียสละชีวิตที่เปนสงัคม มาบวชเปนพระเปนเจาเพื่อจะมาตอสูกับกเิลส 

นี่เราเสยีสละมา เราตั้งใจของเรามาขนาดนี้อยูแลว เราจะพนจากทกุข ถาเราจะพน 
จากทุกข เราจะมอีํานาจวาสนาขนาดไหน เราจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนละ 

“เรามาทํากันนี้ก็เพื่ออะไร... ก็เพื่อคุณธรรม ! เพื่อสัจจะความจริง !” 

ถาเพื่อสัจจะความจรงิ  เราเสียสละมาหมดแลว  แมแตทางโลกนะ  เสียสละทาง 
โลกทีเ่ขามีอยูกนัตามสิทธิหนาที่ เราเสียสละมาแลว มาเพื่อใหมีศีลมีธรรม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวินัยไว  เพื่อใหเราพนจากทุกข  เรา 
มีครมูีอาจารย  เหน็ไหม  เวลาประพฤติปฏบิัติขึ้นมา นี่เวลาถึงที่สุดแหงทุกขนะ  “จะสอน 
ไดอยางไรหนอ... จะสอนไดอยางไรหนอ” 

พอถึงที่สุดมาพิจารณาตัวของทานเอง  วามาดวยขอวัตรปฏิบัติ..  มาดวยกตกิาที่ 
หลวงปูเสาร  หลวงปูมั่น  ครูบาอาจารยของเราที่ประพฤติปฏบิัติขึ้นมา  จนทานประสบ 
ความสําเรจ็แลวเอาธรรมและวนิัยวางไว.. วางไวเพือ่ใหพวกเรากาวเดิน แลวเราประพฤติ 
ปฏิบัติของเรา  มันทอดอาลยัเลยนะวาจะสอนเขาไดอยางไร  แตก็จะสอนไดเพราะมี 
แนวทาง ! แนวทางที่เราทํามา นี่มีแนวทาง เหน็ไหม 

พอมีแนวทางแลวทานถงึออกมาเปนผูนํา  ออกมาเพือ่ช้ีนําใหพวกเราไดประพฤติ 
ปฏิบัติตอไป  ทีนีพ้อเราปฏิบัติขึน้มาแลว  เราจะเอาจริงขนาดไหนละ  เราเอาแบบกระแส 
โลกไหม ถากระแสโลกก็ภาวนาหลอกๆ ! หลอกตวัเอง ทัง้กระแสก็หลอก แตเพราะมคีรู 
บาอาจารยของเราทําใหสังคมเช่ือถือ  เขาก็เอาสิ่งนัน้มาเปนขอเปรยีบเทียบวา  “มันมีจรงิ



ภาวนาหลอกๆ  ๑๒ 

!”  มันมีจริงเพราะวาทานทําจริง  แตเรานี่ทําหลอก  แลวมนัจะไดผลหลอกไหมละ  เราทํา 
หลอกๆ แลวผลที่ออกมากเ็ปนผลหลอกๆ 

ฉะนั้นผลที่หลอกๆ  เวลาแนะนําสั่งสอนถึงไดพูดออกมานุมนวลออนหวาน  อยู 
ในมารยาทสงัคม โลกเปนใหญไง มันไมใชธรรมเปนใหญ ถาธรรมเปนใหญ.. “ธรรมคือ 
สัจจะความจรงิ คือความรูสึกจรงิ คือสัจจะ ! คือเรามหีลักมเีกณฑของเรา” 

“โลกนี้ราบเปนหนากลอง”  เราตอสู...  โลกนี้จะมาเปนใหญกวาเราไมได  เพราะ 
เราก็อยูกับโลกมาแลว เห็นไหม เราก็เกิดมากับโลก เราเกิดมานี่เราอยูกับโลก ถาโลกเปน 
ใหญ  โลกมคีวามสุข  เราอยูกับโลกมันกม็ีความสุขพอสมควรแลว  ฉะนัน้พอเราจะเขามา 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  เราจะเอาความนุมนวลออนหวาน  ความสะดวกสบายอยางนั้นให 
เขามาไดอยางไร 

ถามันเขามา  นี่เราก็ปฏบิัติเพือ่โลกกันไง  ถาปฏิบัตเิพื่อโลก  แลวถามันนุมนวล 
ออนหวาน  ที่มนัสะดวกสบาย  อยางนัน้มนักเ็ขากบัโลกไดหมด  ถาเขากับโลกไดหมด 
แลวปฏิบัตมิาไดอะไร.. ปฏิบัติมาเพื่ออะไร.. 

“ปฏิบัติหลอกๆ  หลอกตัวเอง  !”  แลวครูบาอาจารยก็เปนครูบาอาจารยหลอกๆ 
บอกวาถาทําอยางนัน้แลวจะไดผลๆ แลวมันไดผลจริงไหมละ ถามันไดผล.. มันเปนสิง่ที่ 
เปนไปไมไดเลย ดูสิคาของสิ่งใดก็แลวแต มนัดวยเหตุดวยผล ถาเหตุผลมนัไมมี.. ไมมีคา 

ดูสิ  “กาลามสูตร”  เห็นไหม  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกไมใหเช่ือ 
ไมใหเช่ือเพราะครบูาอาจารยสอน..  ไมใหเช่ือเพราะวามันเขากับคํานวณได..  ไมใหเช่ือ 
กับที่เราพิจารณาแลวมนัจะเปนไปได.. ไมใหเช่ือสิง่ใดๆ ทั้งสิ้นเลย ! 

“ใหเช่ือในการประพฤติปฏิบัติ ใหเช่ือในความจรงิ” 

แลวเวลาปฏิบัติ  ถาเราปฏบิัติหลอกๆ  เราจะเช่ือเราไดไหม  ถามตัวเองสวิาเช่ือเรา 
ไดไหม?  เราเช่ือไมได  แลววุฒิภาวะออนแอมาก พอออนแอแลวก็วา  เมือ่กอนเปนคนไม 
ดี เมื่อกอนเปนตางๆ.. ไมดีก็คือไมดี ! แลวเดี๋ยวนี้ดขีึ้นมา แลวดีขึน้มาแคไหนละ ดีขึ้นมา 
แลวไดอะไรละ ดีแบบโลกๆ ไง



ภาวนาหลอกๆ  ๑๓ 

นี่ไงหลอกสองช้ันสามช้ันนะ หลอกจนมันไมเปนความจรงิ  ถาเปนความจรงิ  เรา 
จะเริม่เปนความจรงิของเรา ถาเปนความจริงของเรา คือเราตองพิสูจนของเรา 

ถาพิสูจนของเรานะ  สิง่ใดที่ศึกษามาแลวตองวางใหหมด  !  เวลาปริยัติที่เราเรยีน 
มานี้  เรียนมาเปนความจรงิ  เราเรยีนมาเราศึกษามา  ปริยัตินีเ้รารูจริงของเรา  แลวพอรูจรงิ 
ของเราแลวมนัไดอะไรตอไปละ มันไดอะไรตอไป.. 

“ปริยัติ..  ปฏิบัติ..  ปฏิเวธ..”  เวลาปฏิบัติขึน้มา  ถาเรียนปริยัตมิาแลวยึดมั่นกับ 
ความรูของตัว เวลาปฏิบัตขิึ้นมา ก็ปฏิบัติโดยการสรางภาพ ! ถาปฏิบัติโดยการสรางภาพ 
มันกไ็ปเขากระแสโลกไง  คอืพอมีเปนพิธี...  เปนพิธีนี่มนัเปนศีลธรรมจรยิธรรมนะ  เรื่อง 
ของพิธีกรรมตางๆ  ประเพณีวัฒนธรรม  ตอนนี้เอาไวหลอกฝรั่ง  เอาไวหลอกหาตังเขา 
แลวเรากเ็ปนสนิคาอนัหนึง่ ก็เวยีนตายเวียนเกิดอยูอยางนั้นเหรอ 

ทีนี้พอปฏิบัติกป็ฏิบัติเปนพิธี  เปนพิธีมนัชําระกิเลสไมไดหรอก  !  แตถาเอาจริง 
เอาจังนะ  เพราะสัจธรรม  !  สัจธรรมนี้เปนความจริง  สิ่งที่จะเขาไปสูความจรงิได  คอืมนั 
ตองมีความจริงที่สมกนั มันถึงจะเขาสูความจรงินัน้ ถาสติก็ตองเปนสติ 

ดูสิเวลาเราฝกสติกัน  เหน็ไหม  ครูบาอาจารยที่ประพฤติปฏิบัติขึน้มาแลว  “สติ  – 
มหาสติ” จนสตินี่มนัพรอมกับจิตตลอดเวลาเลย นี่เขาฝกไดขนาดนั้น แลวเราทําไดขนาด 
ไหน ถาเราทําไมได เราทําของเราไมได เห็นไหม แลวมนัจะกาวเดนิออกไปไดอยางไร นี่ 
มันถงึตองจรงิจังไง จะไดหรือไมได มนัอยูที่ความจริงจังของเรา 

การฝกหัด  เห็นไหม  สัตวเขายังเอามาฝกหัดไถนา  ทําสวนทําไรไดนะ  ชางนี่เขา 
เอามนัมาบังคบัจนมนัใชงานได  สัตวมันยงัฝกได  !  แลวเราเปนมนุษย  แลวเราประพฤติ 
ปฏิบัติ ถาเราฝกใจเราไมได.. 

เราจะเกิดเปนมนุษยนี้มีคุณคาแคไหน  คุณคาของโลกเขา  มนุษยผูที่ทําคุณงาม 
ความดี  เขาประพฤตปิฏิบัติของเขา เขาหาอยูหากินของเขา เขายังเลี้ยงชีพของเขาได แลว 
เราจะเลี้ยงใจของเรา  เราไมดัดแปลงใจของเรา  เราไมทําดวยความจริงจงัของเรา  แลวเรา 
จะตอสูกบักิเลสของเราไดอยางไร



ภาวนาหลอกๆ  ๑๔ 

ตอสูกับกเิลสนะ การประพฤติปฏิบัติคอืการจริงจัง ! จริงจังโดยสจัธรรม โดยขอ 
วัตรปฏิบัติ  คําวาขอวัตรปฏบิัตินีม้ันเปนเครือ่งวัด  เพราะมันไมอยากทําหรอก..  ถาจิตใจ 
เราไมเขมแข็งนะ  มนัถูลูถูกัง  มนัถลููถูกงัออกไปตามอํานาจของใจ  ถาเรามีขอวัตรปฏิบัติ 
ตางๆ ขึ้นมา นี้เพื่อบังคบัมนั... บังคับใหใจนีม้ันเขาสูระบบ ถาใจมันเขาสูระบบแลว มัน 
เหมือนกับเครือ่งจักรเลย 

ถาเหมือนเครือ่งจักร  เห็นไหม ดูสิเราประกอบมาดี  เวลาเราติดเครือ่งแลว  เครือ่ง 
มันจะทํางานของมนัสมบูรณ 

จิตใจของเรา  ในเมือ่มนัพึ่งตวัเองไมได  มนัยืนดวยตัวเองไมได  เราตองบังคับให 
มันทํา  อยางเชนเดินจงกรมก็ใหเปนเวลา  ถามันไมไดผลก็ไมเปนไร  เครื่องยนตถามันติด 
แลว ก็ตองใหมันติดอยูอยางนัน้ 

นี่ก็เหมือนกัน เวลาจิตของเรานี.้. 

“ขบวนการของจิต จิตนีก้ลัน่ออกมาจากอริยสจั ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค” 

อริยสัจ..  นี้จิตมนัไดกลั่นออกมา  ทุกขควรกําหนด..  สมุทัยควรละ..  ดวยมรรค 
ญาณ  แลวเกิดนิโรธ  ความรับรูจรงิขึ้นมา  เห็นไหม  เวลาพิจารณาไปถึงที่สุด  เวลาภาวนา 
ไป จิตที่มันสงบแลวออกวิปสสนา วิปสสนา.. กายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทกุข รวม 
ลงสู... นี่ไงกายเปนกาย จิตเปนจิต ทกุขเปนทุกข.. แลวจิตมันรวมลง 

นี่ไง เวลามนักลัน่ออกจากอริยสจั... 

กาย คืออริยสจั..  จิตเปนจิต จิตที่มนัเปนขบวนการของมรรค..  ทุกขละ ทุกขคือ 
สิ่งที่วา กายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข... แลวเวลามนัรวมลง มันรวมลงอยางไร นี่ 
การรวมลง ขบวนการของมนัมี ขบวนการสจัจะความจรงิมี แลวสัจจะความจริงที่เปนสิ่ง 
ที่มีอยูนี้ มนัเกิดขึ้นมาไดอยางไร 

สิ่งที่เกิดขึ้นมานี้  ดูสิเราเปนปุถุชนคนหนา  พอศึกษาธรรมะขึ้นมา  ก็ศึกษามาเพื่อ 
ความรูของเรา  ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจามา  กว็าเปนของเราๆ  เวลากิเลสก็เปนของ
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เราๆ สรรพสิง่เปนของเราๆ เปนของเราแลวรูไปหมดเลย กเิลสกเ็ปนเรา ธรรมะกเ็ปนเรา 
เราเองก็มทีิฐิมานะ แลวอันไหนเปนธรรมจริงละ 

นี่ไง.. นี่ผลของวัฏฏะนะ ถายังเปนอยางนี้อยู การภาวนาหลอกๆ อยางนี้อยู จิตมัน 
ไมมีผลของมันหรอก ถาจิตไมมีผลของมนันะ มันจะเวียนตายเวียนเกิด เหน็ไหม เวลาเรา 
เกิดขึ้นมานี่จริงตามสมมุติ  เปนมนุษยก็มนุษยจริงๆ  แตเขาบอกวา  “นี่เปนสมมุติ  อยาไป 
ยึดติดมัน พอไปยึดมันก็เลยทุกข ถามันปลอย...” 

ถาปลอยมันก็เปนมนุษยอยูวนัยังค่ํา  เพราะอะไร  เพราะสถานะเราเปนมนุษยไง 
เรายังไมตายจากมนุษย  ถาจิตมนัสรางเวรสรางกรรมขึน้มานะ  ปจจบุันนี้ก็เปนมนุษย 
เวลาตายไปแลวก็ลงนรกอเวจี  นี่มนักเ็ปนสัตวนรก  เวลาถาเราเปนมนุษย  เหน็ไหม  เรา 
สรางคุณงามความดีของเรา  ดีขนาดไหนก็เปนมนษุย  เพราะในเมือ่สถานะเรายงัเปน 
มนุษยอยู มิตนิี้เราเปนมนุษยก็คือมนุษย 

แตถาเวลามนัตายไปละ  ถาเราทําบุญกุศลก็ไปเกิดเปนเทวดา  เปนอนิทร  เปน 
พรหม มนัก็เปนเทวดา เปนอนิทร เปนพรหม จิตนี้มนัก็ไปเปน 

“นี่ผลของวัฏฏะ  มันเปนอยางนีเ้ลย !” มันเปนอยางนี้ของมนัอยู แลวเราก็จะหมุน 
ไปตามนี้ แลวเวลาเรามาศึกษา นูนกว็าสมมุติ นีก่็สมมุติ.... 

สมมุติ.. สมมุติก็เปนจริงไง สมมุติวาเปนมนุษยอยูนี้ สมาธิ ปญญาก็เปนสมมุติ ถา 
มีสมาธิถามีสติ  สติก็เปนสมมุติ  มันเปนสมมุตทิั้งนัน้แหละ  สมมุตเิพราะอะไร  เพราะเรา 
อยูในวงของสมมุติบัญญัติ ในเมือ่เราอยูในวงของสมมุติ มนัก็เปนสมมุตอิยูวนัยังค่ํา 

ถาสมมุติเปนสมมุติบัญญัติ สมมุติเปนสติ มนัจรงิหรือเปลาละ มนัจรงิตามสมมุติ 
ชีวิตนี้ก็สมมุติ  ทุกอยางเปนสมมุติหมด  แตเวลาเราทําขึ้นมาแลว  สมมุติบัญญัติ...  สมมุติ 
บัญญัติมันบัญญัติขึน้มา  มันมกีารกระทําขึ้นมา  ใจมันจะเปนตามความเปนจริงของมัน 
ขึ้นมา ถามันเปนตามความเปนจรงิขึ้นมา นี่มนัมกีารกระทํา มันรูจรงิได ถามนัรูจริงได... 

นี่ไง  สิ่งนี้ทีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจากราบธรรม...  กราบธรรม  ธรรมมัน 
เกิดกับเราแลวนะ  คนเราเวลาปฏิบัติ  จิตเราไมเคยสงบ  เราก็อยากสงบมาก  แลวเวลาสงบ 
ขึ้นมาดวยมารยาสาไถ ดวยการปฏบิัติหลอกๆ ก็หลอกกนั ก็สรางความสงบกันขึน้มาเอง



ภาวนาหลอกๆ  ๑๖ 

วา  “วางๆ  เมือ่กอนมนัฟุงซานมาก..  เมื่อกอนมคีวามทุกข..  เมือ่กอนยึดมั่นถือมั่น.. 
เมื่อกอนเปนคนขี้โกรธขี้โลภ  เดีย๋วนี้พอมารูจักกระบวนการของจิต  เดี๋ยวนีว้างหมดเลย 
เดี๋ยวนี้เปนคนดีมากๆ เลย” 

โลกเขาเปนสมมุตกิันอยูแลวนะ สิ่งตางๆ นี้ ภาษาตางๆ ก็สมมุติขึน้มา ธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามีขอเทจ็จรงิ มีความจรงิอยู  เราก็สมมุติกนัขึน้มา สมมุติ 
วา  “วางๆ  เมือ่กอนเปนคนไมดี  เมื่อกอนไมมีสิง่ใดเปนประโยชนกบัเราเลย  พอมา 
ประพฤตปิฏิบัติแลวดีหมดเลย” 

มันก็สมมุตกิัน  สมมุตวิาดีแลวไง  มันกอ็ยูในวงสมมุตินั่นแหละ  มันไมเปนความ 
จริงขึน้มา  ถาเปนความจรงิขึ้นมานะ  มนัมีสตกิําหนดพุทโธ  พุทโธ  พอเราบงัคับ  เดี๋ยวดี 
บางชั่วบาง  เพราะเรามกีารกลัน่กรองจิตของเรา  มีการกลั่นกรอง  การเห็นความเปนไป 
ของมัน เหน็ตัวตนของเรา 

เวลาคนขาดสติ  มีอะไรมากระทบนี่มนัไปหมดเลย  ความโลภ  ความโกรธ  ความ 
หลง ไปเต็มตวัเลย แตถาคนมีสติ เวลาความโลภ ความโกรธมนักระทบมา มันก็โกรธอยู 
แตมันบังคบัตัวได  มนัยงัเลีย้งตัวเองได  มันยังรกัษาตัวเองได  มันไมไปตามอํานาจของ 
กิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

นี้พูดถึงมีสตินะ แลวเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติขึน้มา เวลาสิ่งตางๆ เกิดขึน้มา มัน 
ก็เปนขบวนการของมัน  ถาเปนขบวนการของมัน  เห็นไหม  ถาขบวนการมันมีสติปญญา 
ขึ้นมา  เรากําหนดพุทโธ  กําหนดปญญาอบรมสมาธิ  มันเปนขอเท็จจริงของมันขึ้นมา  ถา 
มันเปนขอเทจ็จริงของมนัขึน้มานะ มันจะลมลุกคลกุคลาน 

โดยการประพฤติปฏิบัติ  เราจะเอาใจของเรา  ไวในอํานาจของเรา  มันเปนเรื่องที่ 
ลําบากมาก  เปนเรื่องที่ยากมาก  แมแตสํานึกดีสํานึกช่ัวนี้  มันยงัสํานึกไมไดเลย  เพราะ 
อารมณเปนเรา ความคิดเปนเรา ความทุกขเปนเรา สรรพสิ่งเปนเรา แตเวลาปฏิบัติขึน้มา 
ปฏิบัติหลอกๆ ใชไหม ในเมื่อปฏิบัติหลอกๆ เราก็สราง... 

“ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนความจรงินะ”
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สมมุติบัญญัติ  สมมุติคอืเราสมมุตกิัน  สมมุติเปนเรือ่งจริงของโลก  เรือ่งจริงของ 
สถานะมนุษยนี่แหละ  นี่สมมุติจริงๆ  ถาเปนบัญญัติ  พระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้มาก็ 
บัญญัติ  บัญญัติวาศีล  สมาธิ  ปญญา มันก็เปนสมมุตอิันหนึง่  แตสมมุติตามความเปนจรงิ 
เปนสมมุติบัญญัติ 

แตนี้เราปฏิบัติหลอกๆ  ผูปฏบิัติที่เปนหัวหนาก็หลอก  แลวสงัคมมันก็มกีิเลส 
ครอบงํา มันก็บอกวานี่วางๆ 

บัญญัติของพระพุทธเจานี้เปนจรงิ  แตเราสมมุติกนั  สมมุติสถานะวา  “นี่อยางนี้ 
เปนความวาง...  พิจารณาความวางแลวมันจะเขาถงึธรรม..  ธรรมะมีอยูโดยดัง้เดมิ  มนัจะ 
หลนมาใสหวั” 

นี่ไง  เราปฏิบัติหลอกๆ  แลวก็สรางผลหลอกๆ  กนัไว  พอสรางผลหลอกๆ  กนัไว 
เราปฏิบัติใชไหม  เราปฏิบัติของเราไป  ปฏิบัติตามหลอกๆ  เขา  ผลมันกเ็ปนอยางนั้น 
แหละที่วา “เมือ่กอนเปนคนเลวมาก เมื่อกอนเปนคนไมดเีลย เดีย๋วนี้สุขสบาย” 

“สุขสบายเทาไหร มนักเ็ปนผลของวัฏฏะนั่นแหละ” 

สุขสบายขนาดไหน นีล่ะปฏบิัติหลอกๆ ! ผลก็หลอกๆ ! 

แตถาเรามีครูบาอาจารย  เห็นไหม  ครูบาอาจารยของเราทานประพฤติปฏิบัติตาม 
ความเปนจริง  พอประพฤตปิฏิบัติตามความเปนจรงิ  ตองจรงิ  !  ถึงเปนสมมุติก็สมมุติ 
จริงๆ ! ตองดัดแปลงจรงิๆ ! 

นี่ไงทีค่รูบาอาจารยบอกที่วา  “เรามาไดอยางไรหนอ”  เวลาตรัสรูธรรมขึน้มาแลว 
วา  “จะสอนใครได..  จะสอนใครได”  มันทอดอาลยัเลยนะ  เพราะมันละเอียดลึกซึ้งมาก 
มันเปนความทีล่ะเอียดลกึซึ้งในหัวใจมาก  เอะ..  แลวพอทบทวน  เหน็ไหม  นัง่เสวย 
ความสุขอยูก็ทบทวนวา 

“แลวเรามาไดอยางไรละ  เรามาไดอยางไร...  เราดีกวาเขาเหรอ  เราดีกวามนุษย 
ทุกๆ  คนเหรอ  มนุษยเขาจะเลวทรามกวาเราเหรอ…  ก็มนุษยเหมือนกนั  เราก็เปนมนุษย 
เขาก็เปนมนุษย  ถาเราเปนมนุษยแลวเราทําได  เขาเปนมนุษยเขาก็ทําได..  แลวเราทํา



ภาวนาหลอกๆ  ๑๘ 

อยางไรละ... ออ  ! ขอวัตรปฏิบัติทีเ่ราดัดแปลงตนขึน้มา แตเราทําจริง ! พอทําจริง มันมี 
ผลตามความเปนจริง” เห็นไหม 

ครูบาอาจารยของเราเวลาสอนถึงสอนจริงๆ  ฉะนั้นพอสอนจรงิๆ  แลวเวลาเราจะ 
มาประพฤตปิฏิบัติขึน้มา เราจะตองมีความจริงใจของเรา แตสวนใหญแลวเราออนแอ ไป 
ที่ไหนถาไมไดสะดวกสบาย ไมไดตามแรงปรารถนา แลวกระแสโลกเขาก็ตอบสนองกนั 
ตอบสนองสิ่งที่สะดวกสบาย  สิ่งที่เปนแคพิธีกรรม  แลวเราก็ไปทํากันมา  พอทํากัน 
มาแลวก็วาไดปฏิบัติแลว เคยปฏบิัติมา ๕ รอบ ๑๐ รอบ ไดประกาศมาคนละ ๕๐-๖๐ ใบ 

“แลวมนัเปนอยางไรละ” 

“ไมรู ! ไมรู” 

“เปนอยางไรละ” 

“ก็นี่สบายๆ สบายๆ” 

นี่ผลมนัเปนสมมุติที่หลอกไง  ปฏิบัติหลอกๆ  สมมตุิก็หลอกกันไว  ถาหลอกกนั 
ไวอยางนี้ โลกเปนอยางนี้ มนันาเหน็ใจวา ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ 
เปนของจริงนะ  แลวเรากม็ีอยูจรงิๆ  แลวเราก็ทกุขยากจริงๆ  นะ  แตเราปฏิบัติเขาไมถงึ 
ขอเทจ็จรงิ 

“ฉะนั้นถาเราจะปฏบิัติใหเขากับขอเท็จจริง  เราถงึตองเริ่มปรับเนือ้ปรบัตัวของ 
เรา” 

นักกีฬาทุกประเภท  เวลาเขาจะลงแขงขนั  เขาตองคดันะวาใครมีความสามารถแค 
ไหน เขาแบงน้ําหนัก แบงตางๆ เพือ่ใหการแขงขนัมนัพอทีจ่ะเปนกีฬาขึน้มา 

ไอนี่กเ็หมอืนกัน  เราจะตอสูกับกเิลส  เราจะเอาแตความสะดวกสบายของเราเขา 
มา อยางนัน้มนัเปนไปไมไดหรอก 

ถามันเปนก็เปนแบบนีไ้ง  เพราะมีแรงปรารถนาของสังคม  พอมีแรงปรารถนา 
ของสังคม  เพราะสังคมนี้  การเทศนาวาการ  ครบูาอาจารยของเราทําเปนหลักเปนเกณฑ
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ใหสังคมมีความหวัง  พอสังคมมคีวามหวัง  คนที่เขาตองการผลประโยชน  เขาก็สราง 
พิธีกรรม พิธีการภาวนาหลอกๆ แลวก็ผลหลอกๆ กนัไว แตดวยวุฒิภาวะทีเ่ราต่ําตอย สิ่ง 
ที่หลอกๆ มันกเ็ลยเปนความจรงิ ก็วา “นี่สบาย... เปนคนด”ี 

คนดีหรือไมดี.. นี่กเิลสมันอยูในหวัใจนะ เดีย๋วถากเิลสมันแสดงตัวออกมานะ ลม 
หมดเลย พอลมหมดนี่มนันาเสยีดายเวลาของเรา 

ฉะนั้นถาเราจะเอาจรงิของเรานะ เราตองดัดแปลงเรา ดูสินักกีฬาเขายังตองเตรียม 
ความพรอมกอนที่จะแขงขัน  เราเองกอนจะประพฤติปฏิบัติเราตองฝกฝน  ดูสิเวลาครบูา 
อาจารยของเราวางธรรมและวนิัย วางขอวัตรไวเพื่อใหอยูดวยกัน 

“พุทธบริษัท ๔” เห็นไหม อุบาสก-อุบาสิกาไดอุปฏฐากพระ ไดรูธรรมวินยั ! ถารู 
ธรรมและวนิัย เวลาอปุฏฐากพระมันจะไดอปุฏฐากถูกตอง ถาเรารูธรรมวนิัยแลว เราจะดู 
พระออกเลยวาพระองคนีท้ําถูกตองหรือทําไมถกูตอง เรานี่แหละรู... 

ฉะนั้น  นี่ไงการฝกฝน  การดัดแปลงตนเพือ่จะเขาสูสัจจะความจรงิ  เราตองมีการ 
เตรียมความพรอม  ถาเรามีการเตรียมความพรอมบาง  อยางเชนนักกีฬาเขาตองออกกําลัง 
กายใหรางกายเขาเขมแข็ง เพื่อจะลงแขงขันได 

จิตใจของเราก็เหมอืนกัน ถาจิตใจของเรา  เราจะประพฤติปฏิบัติ  เห็นไหม ดูสิคน 
รางกายสมบรูณ หรอืคนพกิารขนาดไหน แตถาหัวใจของเขาเขมแข็ง เขาปฏิบัติไดทัง้นัน้ 
แหละ คนงอยเปลี้ยเสียขาก็ปฏบิัติได  เวลาคนทกุขยากนอนอยูบนเตยีงก็ปฏิบัติได  เพราะ 
มันกําหนดพุทโธได ถาใจมันเขมแขง็ทําไดหมดแหละ แตถาคนออนแอ ทําสิ่งใดก็ไมได 
นี่เพราะความไมจรงิของเรา เห็นไหม 

แตถาเปนความจรงิขึ้นมา  เราจะเอาความจรงิแลว  คอื  เราจะไมปฏบิัติกันหลอกๆ 
ถาเราจะไมปฏิบัตกิันหลอกๆ นี่ครบูาอาจารยของเราทานสงเสรมิอยางนี้  แลวไมสงเสรมิ 
ธรรมดาดวยนะ แลวทานยังคอยดูแลคอยรักษา คอยดูแลคอยรกัษาเพราะอะไร เพราะการ 
ฝกคน การฝกใจใหมันเปนสจัจะความจริงขึน้มา มนัเปนเรือ่งที่ฝกยากมาก ครูบาอาจารย 
ของเราแตละองคที่จะผานมา  ทานทุมทั้งชีวิต...  ทุมทั้งชีวิตนะ  เพราะครูบาอาจารยในวง 
กรรมฐานของเราบอก “ธรรมะอยูฟากตาย”



ภาวนาหลอกๆ  ๒๐ 

มันเอาความเปนความตายนี้มาหลอกเรา  เราจะทรมานตนขนาดไหน  มนับอก 
เดี๋ยวตายแลวๆ ไปไมรอดหรอก พรุงนีเ้ดินไมไดหรอก ลุกขึน้มานี่ขาหักแนนอนเลย แต 
ถาเราเช่ือมนันะ มันไมไดหักเลย เหน็ไหม แตเราเช่ือมันแลว เราลมกลิ้งไปแลว แตถาเรา 
เอาจรงิขึ้นมานะ มนัเปนอยางไรใหเปนไป... มันจะเปนอยางไรใหเปนไป แลวเราจะตอง 
ฝนมันใหได  ถาเราฝนได  เห็นไหม  เราชนะ  !  ชนะอะไร  ชนะอารมณความรูสึกที่มา 
หลอกลวงเราไง ชนะกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 

กิเลสมนัคืออะไร  กิเลสคือความเคยใจ  อาศัยความคิด  อาศัยขันธ  ๕  ของเรา 
ออกไปหาเหยื่อ อาศัยความนึกคิดเรานี่แหละ แลวกระตุน แลวพยายามใหคามากขึ้น คิด 
สิ่งใดขึ้นมา  กิเลสมันโหมไฟ..  มันโหมไฟใสความคิดเรานี้เผาตัวเราเอง  แตถาเรามสีัจจะ 
ความจรงิขึน้มา เหน็ไหม เรามีสติปญญาขึน้มา เรามสีติยับยั้งมัน แลวสิ่งทีเ่ปนไฟโหมมา 
เราจะใชปญญาใครครวญไป  พอปญญาเราใครครวญขึ้นไปนีม่นัไมเห็นมีอะไรเลย...  เอา 
เขาจริงๆ เราก็ชนะ เอาเขาจริงๆ สติปญญาเราก็มี 

พุทโธ พุทโธนี่ถาเราฝนมัน มนัก็เปนไปได  เรากําหนดดวยสติดวยปญญาของเรา 
ดวยความจรงิจังของเรา  เราก็ผานพนวิกฤตินัน้ไปได  พอผานพนวิกฤตินัน้ไปได  มนัจะ 
เปนสมาธิหรือไมเปนสมาธินั้นเปนอีกเรื่องหนึง่ ผานพนวิกฤติหมายถึงวาเรากําหนดเวลา 
เทาไหร แลวเรานั่งใหครบตามเวลานั้นโดยมีสจัจะ ! เห็นไหม 

เรามีสัจจะเราก็ทําของเราได  พอทําของเราได  เรากผ็านมาได  พอผานมาไดแลว 
ทําครั้งตอไป  คือทําใหมันดีขึน้  ทําใหมันมีสติปญญามากขึ้น  แลวปฏิบัติใหมนัเปนความ 
จริงมากขึ้น  เปนความจรงินะ  !  ธรรมะเปนของจรงิ  ถาผูที่ปฏิบัติไมเปนความจรงิ  เขาสู 
ความจรงิไมได ! 

“ความจริงคอืความจริง สิ่งที่เขาสูความจรงิไดคอืขอเท็จจรงิเทานั้น” 

แตถามันปฏิบัติหลอกๆ  มันปลอมมาตั้งแตเริ่มตน  มันหลอกตวัเองตั้งแตเริ่มตน 
กิเลสมันหลอกเราอยูแลว  ชีวิตมนุษยก็หลอก  สมมตุินี่แหละมนัหลอก  เกิดมาในชีวิตนี้ 
มันหลอกเรามาตลอดเลย  แลวเราไมมีสัจจะ  ไมมีปจจุบนัธรรมที่จะยบัยั้งชีวิต  ยับยัง้ถึง 
ความเปนจริงของเราได



ภาวนาหลอกๆ  ๒๑ 

เราศึกษาธรรมของพระพุทธเจาทั้งนัน้แหละ  รูไปหมด  !  รูสิ่งนัน้แลวใจเราได 
อะไร  รูแลวเห็นความจริงไหม  เห็นคนอื่นเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนอื่นมีตงักนัไปหมด 
เลย เพราะเขาประกอบสมัมาอาชีวะ ทุกคนร่ํารวยกนัไปหมดเลย รูทุกเรือ่งเลย ! แตเราไป 
ประกอบอาชีพทีไร  ขาดทุนสูญดอกทกุทีเลย  แลวเอาตัวไมรอด  !  แลวพอศึกษาขึ้นมา  ก็ 
ยังเปนอยูอยางนั้นตลอด ยังเปนอยูอยางนี้ตลอดไปไดอยางไร 

ศึกษาธรรมมาแลว  ธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา...  ดูสิเศรษฐี 
ทั่วไปเขาทําอยางไร  เศรษฐีเขาเริ่มตนอยางไร  แลวเขาทําอยางไรใหประสบความสําเร็จ 
นี่ถาเขาเริม่ตนอยางไร เราตองกลับมาเริม่ตนที่เรา เอาความจรงิที่เรา เห็นไหม 

เห็นเศรษฐีกว็ามีเศรษฐี  เหน็คนอืน่เขาปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติธรรม  แลวก็ไปจํา 
เขามา ลอกเลยีนแบบเขามา ก็นี่หลอกอีกแลว... เอาจริง ปฏิบัติในกระแสโลกมนัก็หลอก 
อยูแลว เราก็ไปเอาหลอกๆ มาหลอกตัวเราเองอีกชัน้หนึ่ง ผลมนัหลอกหมด ! 

ฉะนั้นถามันเปนความจริงขึน้มา  เหน็ไหม  ศึกษาปรยิัติมาแลววางไว  เศรษฐีที่เขา 
เปนเศรษฐีก็เปนเรื่องของเขานะ เขาทําขึ้นมานี่เขามโีอกาสของเขา เราจะทําของเรา ถาเรา 
ทําของเรา เห็นไหม เราจะหมั่นเพียรของเรา จะไดเลก็ไดนอย จะไดมากไดนอย มันกเ็ปน 
โอกาส  มันกเ็ปนอํานาจวาสนาของเรา  เราก็มคีวามเพียรของเรา  เราก็ทําของเราไป  ดวย 
สัจจะ  ดวยความจริงของเรา  เราพยายามหมั่นเพียรของเรา  นี่มนัเปนผลของเราแลว  !  ถา 
มันเปนผลของเรา เหน็ไหม นี่มนัจะสูกับกเิลสเราแลว มนัจะสูกิเลสของเรา มนัจะเห็นวา 
กิเลสของเรานี่มนัจะตอตานอยางใด 

มันพลิกแพลงมาตลอดนะ  มนัหลอกเรามาตลอดเลย  เพราะเราออนแอ  แตเพราะ 
เราจะตั้งใจ  เราจะเอาความจรงิ  เราจะมีสติปญญา  มีสติมีปญญา  มันไมพนจากอํานาจเรา 
ไปหรอก  มันไมพนจากการกระทําของเราไป  ถาเรามีสติปญญาขึ้นมา  เห็นไหม  มนัทน 
สติปญญาเราไมไดหรอก ! 

มันทนไมได  เพราะกิเลสมนัเกิดจากใจของเรา  ในเมื่อใจของเรามนัมีความ 
เขมแข็งขึ้นมา แลวมันมีสติปญญาขึ้นมา มันสูทน มนัอาศัยเรา นีม่ันตองหลบเรา..



ภาวนาหลอกๆ  ๒๒ 

ถามันหลบไปเปนครั้งเปนคราว  เปนครั้งเปนคราว  นี่คือคนเริ่มจะยืนได  คนเริม่ 
จะเปนความจรงิได  ก็เพราะความจริงจังของเรา  !  เพราะความจริงจังของเรานี้กเิลสมนั 
กลัว  แตเดมิมา  กเิลสมันสรางปญหา  เวลามันเสนอสิ่งใดขึ้นมา  จิตใจออนแอนีจ้ะเช่ือมัน 
หมดไง  จิตใจออนแอเช่ือมนัหมดแลวคํานบัมนัดวยนะ  กอนจะทําอะไรตองขออนุญาต 
มันดวย  คํานับนบนอบมนัวากเิลสยอมใหทําไหม...  กิเลสจะใหปฏิบัติไหม..  กิเลสจะให 
ไปวัดไปวาหรือเปลา... ถาบอกไป ๓ วัน แตไปถึงบอก ๒ วันจะกลับแลว นี่มนัยังตอรอง 
ตกลงแลวแตมันยังไมยอมใหเราทําตามที่ขอตกลงนัน้เลย มันยงัเอาคืน เหน็ไหม 

แตถาเรามีสติปญญาขึ้นมา  เรามคีวามจริงขึน้มา  เราทําตามกําหนดที่เราตั้งใจไว 
สิ่งนี้มนัเปนประโยชนกับเราแลว... 

ตองมีสจัจะ  !  ถาไมมีสัจจะ  ไมมีความจรงิ  แลวเราจะเริ่มตนที่ไหน  พอมีสัจจะ 
ขึ้นมา เห็นไหม เราตั้งสติของเรา แลวเรากําหนดของเรา ทําของเราขึ้นไป 

งานทางโลกเขายงัตองขยันหมั่นเพียร...  งานทางธรรมนะ  เดินจงกรม  นั่งสมาธิ 
ภาวนานี้ทําใหตอเนื่อง  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในการประพฤติ 
ปฏิบัติที่ไมไดผล เพราะการปฏบิัติไมสม่ําเสมอ เวลามีความมมุานะ มีความตั้งใจนี่ โอโฮ 
...  โหม  โหมใหญเลย  ภาวนาตอเนือ่ง  สักพักหนึ่งผอนแลว  พอผอนแลวกพ็ักแลว  เห็น 
ไหม 

ในกรรมฐานนี้ หลวงปูมั่นทานสอนไววา “เวลาธุดงคไปนะ ธุดงคออกไปอยูที่ใด 
ถาเปนสถานที่ใหม  มันจะสดชื่น  มนัยงัไมติดที่  เวลาภาวนาจิตใจมนัจะเบิกบาน  แลวถา 
อยูเกนิ ๑๕ วันหรือเดอืนหนึ่ง นีจ่ิตใจมันเริ่มคุนชิน ถามันคุนชินใหยายที่ ใหเปลี่ยนที”่ 

นี่ไงใหยายที่ใหเปลี่ยนที่  แลวที่ไหนที่ภาวนาดีใหอยูนานหนอย..  นี่หมุนเวียนไป 
อยางนี้ หมนุเวียนไป  เพราะเวลาเราเกิดเราตาย มันหมุนเวียนในวัฏฏะ  เราไมรูวาภพชาติ 
เปนอยางไรนะ  เกิดมาเปนเราแลว  เราถงึรูวาเปนเรานะ  แตเวลาเราหมนุเวียนไป  สถาน 
ที่นี่เรารูนะ  เราเปลี่ยนอารมณ  เปลีย่นความรูสกึ  เราดัดแปลงเราตลอดไป  สิ่งนี้เปน 
ประโยชนกับเรานะ



ภาวนาหลอกๆ  ๒๓ 

สิ่งที่เปนประโยชนกับเรานี้  เราขยนัหมัน่เพยีรไหมละ  เราอยาออนแอ  เราตอง 
เขมแข็ง ถาเราเขมแข็งขึน้มา ถาพิจารณาใชสติปญญาจนจิตมนัสงบได พอจิตมนัสงบเขา 
มา“ความแตกตางระหวางจิตสงบและไมสงบนี่แตกตางกันมาก” 

สิ่งที่วาวางๆ  วางๆ  ดวยความหลอก  ดวยการสรางภาพ นี่เพราะสังคมคนออนแอ 
แลวการเขาสูสัจจะความจรงิ  นี้เขาไดสูสัจจะความจริงไดนอยมาก  ฉะนั้นจํานวนของจิต 
ที่ไดประสบความวาง  ดวยขอมูลที่หลอก  ดวยการภาวนาหลอกและผลหลอกอยางนั้นมี 
จํานวนมาก  พอมจีํานวนมาก  แลวเราสื่อสารกนัดวยของหลอก  ความหลอกความไมจริง 
นั้น จะกลายเปนของจริง... 

ผูที่ทําความสงบของใจ  ถาจิตมนัสงบเขามาตามความเปนจริง  !  ตามความเปน 
จริงนะ “สัญญาอารมณกับจิตมนัเปนสอง” 

สัญญาอารมณคือความรับรู  คือสิ่งรับรูวาวางหรอืไมวางตางๆ  นีม่ันเปนสัญญา 
อารมณ ความคิดความอาน คําพูดตางๆ นี้เปนสัญญาทั้งนัน้ เกิดจากสัญญา... 

“สัญญาอารมณกับจิตมันเปนสอง”  เราพุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือใชปญญาอบรม 
สมาธิจนเขาไปสูจิต เห็นไหม พุทโธ พุทโธนี้มนัเปนสัญญา มันเปนสิ่งทีเ่รานึกขึ้นมา พุท 
โธ พุทโธ พุทโธ นี่ดวยความขยัน ดวยความหมั่นเพยีร 

แลวพุทโธมนัเกิดมาจากอะไร.. พุทโธมนัเกิดมาจากจิต ความคิดเกิดมาจากจิต ถา 
ไมมีตวัจิต  ไมมีพลงังาน  ไมมีสิง่ใด  คนตายคิดไมได  จิตออกจากรางไปมันคิดได  เทวดา 
อินทร พรหมคิดได ตัวจิตนี้สําคัญมาก 

ฉะนั้นมันมีสัญญาอารมณเพราะเปนสถานะของมนษุย ธาตุ ๔ และขันธ ๕ นี่เปน 
ธรรมชาติของมนุษย  สิ่งนี้เปนธรรมชาติของมนุษย  แตเพราะคนเขาไมถงึ  คนไปศึกษา 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวสรางภาพเทียบเคียงออกไปสูธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา ไมใชสูความเปนจริง ไมใชสูจิตทีรู่จรงิ 

ถาสูจิตที่รูจริง  เรากําหนดพทุโธหรือปญญาอบรมสมาธิ  สัญญาอารมณมัน 
ละเอยีดขึ้นเรือ่ยๆ ถามีสตินะ แตถาไมมีสติ มันมีการขัดแยง มันมีการคบัของใจ มันมีการ 
ตอตาน  มันจะดีดดิ้นในหัวใจ  แลวเครียด  อึดอัด  แตถาเรามีสติปญญาของเรา  เห็นไหม



ภาวนาหลอกๆ  ๒๔ 

เราตั้งสติพุทโธ  พุทโธ  ถามันเครียด  มันอึดอัด  เราจะหาวิธีการของเรา  อดนอนผอน 
อาหาร หาอุบายตางๆ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนมีความชํานาญ มีความชํานาญนะ ! พุทโธ 
จนละเอยีดนะ 

แตดวยกิเลส ดวยความจอมปลอม พุทโธ พุทโธ พทุโธ พุทโธ พุทโธ แลวพุทโธ 
แลวมนัก็หายไป  เพราะคําวาหายไป..  หายไปหมายถึงวาจิตมันละเอียด  ตามความเขาใจ 
ของเรา  หายไปโดยไมรูสิ่งใด.. ไมรูสิ่งใด เห็นไหม นี่ผลหลอกๆ ! 

แตถาเปนผลตามความเปนจริงนะ  เราใชอุบายวิธีการตางๆ  เราพุทโธของเราไป 
เรื่อยๆ  พุทโธของเราไปเรื่อยๆ  จนจิตมนัละเอียด  คําวาจิตมันละเอียด..  พลังงานจาก 
สัญญาอารมณกับตัวจิตมนัละเอียดลึกซึ้งเขาไป จนมันสมานกัน.. มันจะสมานกนั  ! เห็น 
ไหม 

ถามันสมานจนเปนเนื้อเดียวกันแลว  นี่สัญญาอารมณ  คือ  มันเกิดจากจิต  แลวพอ 
สัญญาอารมณนี้มนัเขาไปสูจิต  จิตคือตัวพลังงาน  จิตคือตัวผูรู  ถาผูรูมันโดดเดนขึ้นมา นี่ 
ไงสมาธิเกิดตรงนี้ ! ถาสมาธิมันเกิดตรงนี้ เห็นไหม 

“จิตหนึ่ง... เอกัคคตารมณ จิตตั้งมัน่” 

ถาจิตเปนจิตหนึง่แลว  มนัจะพูดโดยสัญญาอารมณวา  วางๆ  วางๆ  อยางที่สังคม 
เขาพูดกันหลอกๆ ไดไหม ที่สังคมเขาพูดกันอยูนี่มนัหลอกๆ ที่วา “วางๆ สมาธิคือความ 
วาง.. ความวาง” 

แตเวลาธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจานีพู่ดอยางนัน้จริงๆ  สมาธิคือ 
เปนความวาง  จิตเวลามีสมาธิเปนความวาง  แตมนัวางดวยเหตุดวยผล  ดวยขอเทจ็จรงิ 
ไมใชภาวนาหลอกๆ  แลวสรางผลหลอกๆ  ความวางหลอกๆ  แลวเราเอาขบวนการความ 
หลอกนั้นวามันเปนผล 

แลวในกระแสสังคม  มนักม็ีกระแสสงัคมที่ปฏิบัตอิยางนี้มาก  มันก็เขาไดแคนีไ้ง 
เขาไดสูความจอมปลอม คือไดเทานี้ แตเขาสูความจริงไมเปนกัน ถามนัเขาสูความจรงิไม 
เปน  นีค่วามปลอมจะเปนความจริง  !  แลวความจรงิที่ประพฤติปฏบิัติจรงินีเ้ลยเปนของ 
ปลอม แลวไมกลาพูด แลวพูดไมเปนดวยนะ
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แตถาเปนความจรงินะ...  เงินแทกับเงินปลอม  เงินแทกับเงนิที่ไมใชเงนิแท  เหน็ 
ไหม นี่เขาใชไมไดหรอก  ถาเอาไปใชที่ไหนเขากไ็มรับเปนการใชชําระหนี้  แตถาเงินแท 
นะ  เงินบาทตามความเปนจรงิ  เงิน  ๑ บาทก็ชําระหนี้ได  ๑  บาท  เงินกี่บาทก็ชําระหนี้ได 
ตามนั้น 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาจิตมันเขาสูความจริง  เห็นไหม  มนัเปนเงนิจริง  !  ความรูจริง  ! 
ความเหน็จรงิ  !  แลวถาความรูจริงเหน็จริงเกิดขึ้น  ถามีใครรูจรงิเห็นจรงิเกิดขึน้  ถาไมมี 
หลักนะ ไมมีหลักเพราะวาปุถุชน กลัยาณปุถุชน...  กัลยาณปุถุชนคอืทําจิตใหสงบได 

ทีนี้การทําจิตใหสงบได แตในเมื่อเรามีสวนนอย แลวสวนนอยนี้ เวลาไปพูดกับผู 
ที่มีสถานะทางสังคม ก็ไมกลาพูดไง กลัวผิด แลวเขาไมทํากันอยางนี้ 

แตถาเราเขาสูสังคมที่เปนจริง  สังคมครูบาอาจารยของเรา  สิ่งนี้..  เรามาทํากันเพือ่ 
สิ่งนี้ ทํากันเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ของใจ ถาใจมนัสะอาดบริสทุธิ์ขึ้นมา  เหน็ไหม แลว 
เวลาเราออกรู ออกใชปญญาในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม มนัจะเปนความจริงขึ้นมา 
แลวความเห็นจะแตกตาง... ความเห็นแตกตางกับที่จติมันไมสงบ ! 

ถาจิตไมสงบ เหน็ไหม มันเห็นโดยสัญญาอารมณ มนัเห็นได นึกภาพได กายใคร 
ก็นึกได  ทกุอยางรูหมด  เหน็หมด  เขาใจไดหมดแหละ  แต  !  แตมันคิดไดแคนัน้  มันรูได 
แคนั้น รูไดแคนัน้เพราะเหตุใด.. 

รูไดแคนั้นเพราะเรามีบุญ  !  เราเกิดมาเปนมนุษยไง  มนุษยมีธาตุ  ๔  และขันธ  ๕ 
ในเมือ่มนุษยมีธาตุ ๔ และขันธ ๕... สัญญาอารมณ สัญญาเราจําได.. สังขารเราปรุงได... 
วิญญาณรับรูได..  นี่เพราะเราเปนมนุษย  เราเกิดมามธีาตุ  ๔  และขันธ  ๕  เราศึกษาธรรม 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามานีเ่รารูได  เรารูไดโดยโลกยีะ  เรารูไดโดยที่เรา 
เปนปถุุชน เรารูไดดวยสมอง เรารูไดดวยความคิดของเรา 

“นี้มนัรูไดแคนี้  !  นี่คือโลกียะปญญา..  ปญญาของโลก  ปญญาของการเกิดเปน 
มนุษย  ปญญาของที่เรามีสถานะเปนมนุษยนี”้  เพราะเราเปนมนุษยเราถงึมีธาตุ  ๔  และ 
ขันธ ๕ พอมีธาตุ ๔ และขันธ ๕ พอศึกษาธรรมของพระพทุธเจาก็วารูไดหมดแหละ ! รู



ภาวนาหลอกๆ  ๒๖ 

ไดหมดเลย  นี่ไงพอรูไดหมด  ก็รูไดในสถานะของมนุษยไง  สถานะของมนุษย  เห็นไหม 
แตมนุษยที่ปฏิบัติธรรม ถาจิตมันสงบเขามา เราพุทโธ พุทโธ จนจิตเปนหนึ่งขึน้มา 

“นี่มนุษยที่ปฏบิัติธรรม ใจควรแกการงาน” 

ถาใจไมควรแกการงาน ใจเปนเรื่องโลกๆ ใจเปนเรื่องของสมมุตบิัญญัติ เปนเรื่อง 
ของสมมุติ  สมมุตกิ็อยูในอํานาจของกิเลส  คิดสิ่งใดก็คิดโดยกเิลส  คิดสิ่งใดก็คิดโดยการ 
ทําลายตัวเอง ทําลายโอกาสของตวัเอง 

ถาตัวเองคิดโดยธรรม  เหน็ไหม  พอจิตสงบแลววิปสสนาไป  มันจะเปนโลกุตตร 
ธรรม มันจะเปนธรรม มนัจะชําระกเิลส มันจะถอดถอนกิเลส มนัจะเปนคุณธรรมไป แต 
ถามันคิดแบบโลก  คดิแบบหลอก..  หลอกตัวเองไง  เพราะกลัววาตัวเองจะไมไดมรรค 
ไดผล  กลัวตัวเองจะปฏิบัติไมทันคนอืน่  กลวัตัวเองจะไมมีคุณธรรม  ก็เลยคิดภาพเอาผล 
หลอก  เอาผลขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เอาผลของครูบาอาจารย  เอาผลของ 
กระแสสังคมที่เขาเชือ่ถือ แลวก็พูดใหเหมือนกนั 

พอใหเหมือนกัน  เห็นไหม  แตคนพูดมีสถานะทางสังคม  ถาคนพูดมีสถานะทาง 
สังคม  เราไมกลาโตแยง  เราไมกลาเพราะกระแสมันมากกวา  มนัก็คลอยตามกันไป  นี่ผล 
หลอกๆ ! 

แตถาผลตามความเปนจรงิละ  เราปฏบิัติตามความเปนจรงิ  เห็นไหม  แลวตาม 
ความเปนจริงของเรา  ถามีครูบาอาจารยที่เปนจริงขึน้มานะ  พอจิตมนัสงบเขามา  ผลมัน 
เราก็รูอยูแลว เพราะพอมันสงบขึน้มานะ เวลากอนทีจ่ิตจะสงบนี่เราใชสติปญญา 

โดยปกติของปถุุชนคนหนา  คนหนานี่คิดสิ่งใดมนัตองใชสัญญา  ตองใชความจํา 
ตองใชปฏิภาณ  สิ่งนีม้ันเกิดขึน้มาจากความนกึคิด  นี่มนันึกคดิขึ้นมา  มันก็เปนเรือ่งจืดๆ 
มันกเ็ปนเรือ่งแคสามัญสํานึกที่รูไดแคนั้นแหละ.. 

แตถาเราพุทโธ พุทโธ หรือเราใชปญญาอบรมสมาธิของเราบอยครั้งเขา จนจิตมัน 
มีกําลังนะ ถึงจะไมเปนสมาธิ นี่มนัก็แตกตางแลว แตกตางเพราะเมื่อกอน กิเลสมันจะชัก 
นําเราไปไดงาย  กิเลสมนัจะชักนําเราไป  สิ่งใดๆ  นี่กิเลสมนัจะจูงเราไปไดตลอดไปเลย 
แลวเรากเ็ช่ือตามมนั  วากเิลสเปนเรา  เราเปนเรา  เรารูธรรม  เรามีความรอบรู  โอโฮ...  เกง
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ไปหมดเลย นี่กเิลสมันชักนําไดงาย แตพอเราพุทโธ หรือเราใชปญญาอบรมสมาธิ พอจิต 
มันเริ่มมีกําลัง เห็นไหม นี่มนัเปนอิสระ 

“กิเลสกค็ือกเิลส.. จิตก็คือจิต.. เราก็คือเรา” 

เวลาจิตเรามีกําลงัแลว พอกเิลสมันบอกวาคิดเรือ่งนัน้ คิดเรื่องนี้ คิดเรื่องสัจธรรม 
เรื่องตางๆ นีม่ันไมไปแลวนะ มนัไปบางไมไปบาง เริ่มตนจะไปบางไมไปบาง นี่ไงความ 
แตกตางเกิดแลว.. 

พอความแตกตางเกิดขึน้มาเราก็แปลกใจแลว  แลวถาเราไปหาอาจารยเราทีเ่ปน 
อาจารยหลอกๆ  อาจารยของเราไมมคีุณธรรมจริง  พอเราไปปรึกษานะ  ปรึกษาวาจิตเริม่ 
เปนอยางนี้ เขาก็จะบอกวา “นี่ผิดหมดเลยนะ ! นี่มันไมวาง... ทําอยางนี้ใชไมได แตถาทํา 
ลืมๆ ไป มนัวางๆ มันเปนสัญญาอารมณ หรือเปนเรือ่งที่เรารูโดยธรรมะของพระพทุธเจา 
นะ อยางนี้นี่ถกูหมดเลย” 

นี่ไง นี่สงัคมภาวนาหลอกๆ ! 

แตถาเราทําจริงของเรา  มีครูบาอาจารยที่จรงิ  หรอืเราปฏิบัติดวยอํานาจวาสนา 
ของเรา นี่เราทดสอบได ! ทดสอบพอจิตมนัเริ่มมีกําลังขึ้นมาแลว.... 

๑.  ความคิดความอานมันจะดึงเราไปไมได 

๒.  ขณะที่จิตเราเริม่ใชปญญา  มันมีความรูทีล่ึกซึ้ง  มนัมีความรูที่ดูดดืม่  มนัมี 
ความรูทีเ่ขามาถึงใจของเรา มันมคีวามรูที่แปลกๆ เหน็ไหม 

ถาเรามีครบูาอาจารยใหกําลงัใจ  แลวมีครูบาอาจารยที่เห็นสภาพ  นีม่ันเปน 
ขบวนการของมนัไง 

ขบวนการของจิต การพัฒนาการของจิต จะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ จิตนี้เปนอนิจจัง 
ความเปนอนิจจัง.. เห็นไหม สิ่งที่เปนอารมณความรูสึกตางๆ มันเปนอนจิจัง นี้มนัเกิดดบั 
ทั้งนัน้แหละ พอมันเกิดดับแลว  อารมณหนึ่ง  อารมณดี  อารมณเลว  อารมณไมดีตางๆ นี้ 
มันจะเกิดแลวทําลายหัวใจ
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แตถาเรามีสติปญญาขึ้นมา...  เราไลตอนของเรา  เราใครครวญของเราขึ้นมา  พอ 
เราใครครวญของเราขึ้นมา พุทโธของเราบอยๆ ครั้งเขา มันจะละเอยีดมากขึน้ไปเรื่อยๆ 

จิตกอนที่จะเขาสมาธินี้  เพราะตัวมันตองสลัดอารมณความรุงรังของจิต  ถาความ 
รุงรังของจิตนะ เมื่อกอนมันคิดไปตามอํานาจของมนัใชไหม แตเพราะเรามีสตปิญญา เรา 
พุทโธ  พุทโธ  พุทโธตอกย้ําใชไหม  เราใชปญญาอบรมสมาธิของเราใชไหม  นี่พอทํา 
บอยครัง้เขา.. บอยครัง้เขา จนมีกําลงัขึ้นมา ปลอยอารมณความรูสึกตางๆ เหน็ไหม 

“ขันธไมใชจิต  จิตไมใชขันธ”  ปลอยขนัธ  ๕  เขามา  ปลอยจนมนัเปนอิสรภาพ 
ขึ้นมา เห็นไหม ปลอยชั่วคราว เพราะอะไร เพราะความคิดกับจิตมนัมอียูแลว 

ความคิดนีเ่ปนขันธ  ๕  จิตก็คือตัวจิต...  เราพุทโธก็คือขันธ  ๕  นั่นแหละ  เพราะ 
สัญญาเรานึกพุทโธ...  สังขารปรุงพุทโธ..  นี่ความรบัรูพุทโธ  ถาพุทโธชัดๆ  ก็เวทนา..  นี่ 
วิญญาณรับรู พุทโธ พุทโธ พุทโธ.. นี่ขันธ ๕ กับจิต เวลามนัทะลุ มันก็ไปสูจิต 

ถาสูจิต..  จิตนี้เวลามันเปนจิตแลว  เวลามันออกวปิสสนา  ถามันนอมไปสูกาย 
เวทนา จิต ธรรม การนอมไปสูกาย สูเวทนา สูจิต สูธรรม การเห็นโดยสมาธิ การเห็นโดย 
จิตที่มนัมีสมัมาสมาธิ  ขณะทีม่ันไมมีสมัมาสมาธิ  หรือมนัเริ่มเปนสมาธิ  มันกเ็ห็นความ 
แตกตาง  แลวถาจิตมันเปนสมาธิขึ้นมานะ  มนันอมไปสูกาย  เวทนา  จิต  ธรรม  นี่มัน 
สะเทือนหัวใจมาก ! 

เวทนา...  นี่มันจับเวทนา  เวทนาไมใชเราเลยละ  เวทนาเปนเวทนานะ  เวทนานี่ 
เพราะจิตมีกําลังใชไหม  ถาจิตไมมีกําลงัจะปวดมาก  เวทนาเปนเรา  โอโฮ...  ปวดมากเลย 
แตถาจิตมีสมาธินะ  จับเวทนาวางไวเลย  มนัเปนชาๆ  มันเปนสักแตวาเวทนา  แตมันยงั 
ชําระกิเลสไมได เพราะมันไมพิจารณาจนผานเวทนาได 

นี่ไงพอจิตมันมีกําลังมันจับของมนัได  เห็นเวทนามนัก็ยังเลนกับเวทนาไดเลย  ถา 
เวลามนัเหน็จิต จิตผองใส จิตอะไรตางๆ ถามันเห็นกาย แลวสภาวะกายเปนอยางไร 

นี่ถาเห็นอยางนี้  ความเปนไปอยางนี้ นี่มนัเปนขอเทจ็จริงไง !  มันเปนวิปสสนาที่ 
ครูบาอาจารยเราทานประพฤติปฏิบัติ  ทานผานไปแลว  ทานปฏิบัติแลวทานผานเปนขัน้ 
เปนตอนเขาไป ผลของการปฏิบัตมิันตองผาน
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“อริยสจัมนัมีหนึ่งเดยีวเทานั้นแหละ !” 

การวิปสสนา ในกาย เวทนา จิต ธรรม นี่สติปฏฐาน ๔ โดยมีจิต โดยจิตทีม่ันสงบ 
จากกิเลส  สงบจากความเห็น  สงบจากกเิลสตัณหาความทะยานอยากทีม่ันจะชักนําเราไป 
แตเพราะดวยความออนแอของเราเอง  ดวยความออนแอของสงัคม  เวลาจิตมนัยังไมมี 
กําลังสิ่งใดๆ  เลย  แตเขาบอกวา  “สิ่งนัน้เปนธรรม..  มันจะปลอยวางเขามา..  มันจะวาง 
ขึ้นมา” มันก็เลยนอนจมอยูกบักิเลสตัณหาความทะยานอยากที่ไมไดขยบัไปไหนเลย 

จิตนี้ไมมีการเปลีย่นแปลง ไมมีผลของการปฏิบัติใดๆ เลย แตดวยเปนการภาวนา 
หลอกๆ  แลวกเ็อาผลหลอกๆ  มาเปนการันตีใหจิตนัน้มนันอนใจ...  ใหจิตนัน้นอนใจ  ให 
จิตนั้นวาสิ่งนัน้เปนคุณธรรม เห็นไหม 

เราเกิดมาในพุทธศาสนา  เราเกิดมาพบธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธ 
เจา  องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาวางธรรมและวินัยนี้วางไว  ถาเราทําตามความเปน 
จริง ผลมนัจะเกิดตามความเปนจริงกับหัวใจของเรา 

แตเพราะสังคมมนัเปนอยางนั้น  สังคมมนัหลอกลวงกัน  แลวก็สรางสภาวะ 
หลอกๆ แลวกเิลสเรามันชอบไง คนเรานี่ชอบหลอกๆ เพราะชอบความสะดวกสบาย มัน 
ไมเอาจริงเอาจงั มันไมเขาไปเผชิญสูความจริง มนัตองเผชิญสูความจริง 

ดูสิเรากินอาหาร  เห็นไหม  ถาอาหารมันผสมไปดวยพริก  ดวยสิ่งเผ็ดรอน  มันก็ 
ตองเผ็ดรอน  เรากนิอาหารคาวจบแลว  แลวเรากนิของหวาน  เห็นไหม  ของหวานมนั 
นุมนวล มันมีความกลมกลอม นัน่ก็เปนของหวาน ในเมือ่เรากินอาหาร  เรากินคาวแลวก็ 
กินหวาน แลวเราก็ดืม่น้ํา 

ในการประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  ถาเราไมกินขาวแลวเราจะกินอะไร  กินของหวาน 
กอนเหรอ  ถามันกินของหวานแลวอิ่มกไ็ด  ถาปฏิบตัิแลวนี่ขิปปาภิญญา  ผูที่ปฏิบัติรูเร็ว 
มันกเ็ปนอํานาจวาสนาของคน แตมันก็ตองกนิจรงิๆ ไง มันก็ตองกนิของหวาน กินจริงๆ 
กินน้ํากก็ินน้ําจริงๆ ทําทกุอยางเปนความจริง 

แลวเวลามันกินขึน้มา  เห็นไหม  ดูสิเรากินขาว  เราปฏิบัติโดยเวไนยสัตว  เราเปน 
เวไนยสัตว  เปนผูที่มีโอกาส  เราปฏิบัติของเราขึ้นไป  มันก็ตองผานขบวนการ  อยางเชน
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เรากินขาว  ถามนัเผ็ดเราก็ตองกนิไง  เผ็ดก็ตองเผ็ด  หวานก็ตองหวาน  ดืม่น้ํานี่มนัรสจืดก็ 
ตองจืด 

ในเมือ่ความจรงิเปนอยางไร  เราตองเผชิญความจรงิของเราตลอด  ตามความเปน 
จริงอยางนัน้  เราจะหลบเลี่ยงไมได  ถาหลบเลี่ยงมนัก็ไมตรงกับจริตสิ  หลบเลี่ยงมันก็ 
ไมใชกิเลสสิ อยางเชน ! เชนเราเจ็บไขไดปวย เราบอกวเราหลบเลี่ยงใหรักษาคนอืน่แทน 
เอาคนอื่นไปรักษาแทนแลวเราจะหาย อยางนี้มนัเปนไปไมได เห็นไหม 

เราเจ็บไขไดปวย เราจะหายจากโรคภัยไขเจ็บ เราก็ตองรักษาตัวเราเอง จิตของเรา 
เปนจิตปวย  จิตของเรามีกเิลสตัณหาความทะยานอยาก  จิตของเราประพฤตปิฏิบัติขึน้มา 
เราเกิดมามีโอกาสที่จะไดประพฤติปฏิบัติ  เราก็ตองเขาเผชิญสูความจริง  ถาเขาเผชิญสู 
ความจรงิ เราตองปฏิบัตจิริงตามจริตนิสัยของเรา 

เห็นไหม  ถาปฏิบัติตรงจริตมนัจะปฏบิัติไดงายนะ  แตถาปฏิบัติไมตรงจริต  เรา 
พิจารณาสิ่งใดก็แลวแต คิดวามนัจะเปนการชําระกิเลส เราทําไดอยู แตมันจืดชืด.. มันจืด 
มันชืด  มันไมดูดดื่ม  แตถามนัตรงกับจริตนะ  ตรงกบักิเลสนะ  เหมอืนกับแผลเลย  ถาเรา 
เกิดเผลทีไ่หนนะ แลวเราขูดนะ เลือดจะออกทนัที 

จิต  ! มันมคีวามฝงใจ มนัมีกเิลสตัณหาความทะยานอยากอยูในหัวใจ ถาตรงจริต 
นะ มันเหมอืนกับเราตรงบาดแผลเลย.. ตรงบาดแผล  เชน  เนือ้เนา  เราตองตัดเนาเนื้อ ฉีก 
เนื้อเนาออก  เราตองขูดเนือ้เนาออก  แลวเราจะรักษามันอยางใด  ถาเรารักษามนัขึน้มานะ 
เนื้อมันจะงอกเงยขึน้มา มนัจะออกมาเปนปกติได 

ถามันเปนเนือ้เนา  เราตองขูด  เนื้อรายเราตองตัดทิ้ง  ถากิเลสตัณหาความทะยาน 
อยากมนัตรงจริต มันเขาไปสูเนื้อราย มันดูดดื่ม มนัทําแลวมันรสชาติ แตถามันไมตรงกับ 
จริตนะ  อยางเราพิจารณาจิต  แตเราไปพิจารณากาย  มันพิจารณาไดนะ  พิจารณาไดอยู 
เขาใจไดอยู  แตเฉยๆ  ไง  พิจารณาไปแลวกเ็ฉยๆ  พจิารณาจบแลวมันกร็ับรูหมด  เหมือน 
ปกติ เหมือนวางยาชา เหมือนคนโดนวางยาสลบ
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นี่มนัไมตรงกับจริต ! ถาตรงกับจริตนะ เราวางยาชา เราวางยาสลบ แตมันรูตัวนะ 
โอโฮ...  เราผาไปก็เจ็บ  ทําอะไรกเ็จบ็  มันมีรสมีชาติ  นี่ถาตรงจริตมันมีรสมีชาติ  เวลา 
พิจารณาไปแลวมันปลอยอยางไรนี่ มันรูตวัของมนั มันถอดมนัถอน มนัเบาลง 

ถาเราทําความสงบของใจ เวลาใจสงบขึ้นมาก็รมเยน็เปนสุข มีความรมเยน็ แตถา 
รมเย็นแลวถามนัติด  ก็นึกวานัน่เปนนิพพาน  แตถาเรามีครมูีอาจารย  หรอืเราเปรียบเทยีบ 
ใจของเราแลว  มันไมใชนิพพาน  เราออกวิปสสนา  ถาเราออกวิปสสนาใชปญญา  เห็น 
ไหม พอเราใชปญญาไปแลว มันเลาะ มนัถากมนัถาง โอโฮ... 

“นี่ความสุขในสมาธิอยางหนึ่ง..  ความสุขในการวิปสสนาแลวปลอยวาง  นั้นเปน 
อีกอยางหนึ่ง” 

เพราะความสุขในสมาธิ ดูสิ อยางเชน เราอาบน้ํา ทาํความสะอาดรางกาย มีความ 
รมเย็นเปนสุข  เรากม็ีความสขุนะ  แตเดีย๋วมันก็เสือ่ม  เดีย๋วก็ตองอาบน้ําอกี  แตถาเรา 
อาบน้ํา  เราชําระรางกายแลว  เราทําทุกอยางพรอมหมดนะ  มันถอดถอนเหงือ่ถอดถอน 
ไคล มันจะไมมเีหงื่อไคลไหลออกมาอกีแลวนะ 

นี่มนัมหัศจรรยอยางนัน้เลย  ถามันวิปสสนานี่มนัถอดมันถอน  มนัทําใหสิ่งตางๆ 
ในหัวใจมันเบาลง  มนัตองเปนอยางนั้น  มันเปนอยางนัน้จรงิๆ  เลยละ  !  มันเปน 
ขอเทจ็จรงิอยางนี้เลย ถาปฏิบัตไิปมนัจะรูเหตุรูผล มนัจะมีสูงมีต่ํา มนัจะมีการกระทํา 

นี่พื้นฐานนะ  !  พื้นฐานการปฏิบัตเิริ่มตน  ถามนัถูกทางมา  เห็นไหม นีม่ันถูกทาง 
มา  มันปฏิบัตมิาโดยสมัมาทิฏฐิ  มันปฏิบัตมิาโดยมัชฌิมาปฏิปทา  โดยธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ที่ลมลุกคลกุคลาน...  เพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธ 
เจา  ๖  ปที่ปฏิบัติมานี้  ลมลกุคลุกคลานมา  หลวงปูเสาร  หลวงปูมัน่ทั้งชีวิตเลย  ลมลกุ 
คลุกคลานมา  ทั้งๆ  ทีม่ีวาสนา  เพราะหลวงปูเสาร  หลวงปูมั่นทานพูดเอง  !  ทานบอกวา 
ทานปรารถนาพุทธภูมิ 

องคหลวงปูมั่นทานปรารถนาพุทธภูมิ  องคหลวงปูเสารทานปรารถนาเปนพระ 
ปจเจกพระพุทธเจา  นี่ทานปรารถนามาขนาดไหน  คนที่ปรารถนาแลวสรางบุญกุศลมา 
ขนาดนั้น เหน็ไหม เพราะมีแรงปรารถนา คืออํานาจวาสนาบารมี พออํานาจวาสนาบารมี
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พอมาประพฤติปฏบิัติ  ทานยงัเอาจริงเอาจงัขนาดนัน้  ไอพวกเรานี่นะ  มนัจะปรารถนา 
อะไรก็แลวแต แตถาอยากจะพนทุกข อยากจะไดสัมผัสธรรม 

เราเกิดมาเปนชาวพทุธ  ไดพบพุทธศาสนา  แลวเรามคีวามตั้งใจ..  เรามีความตัง้ใจ 
ที่ออกมาประพฤติปฏบิัติ  เรามาวัดมาวากนัเพือ่ปฏบิัติ  เพื่อจะไดคุณธรรม  ไดสมัผัส 
เพราะชีวิตนีม้ันทุกขนัก ! ชีวิตนี้ทุกขนักนะ ชีวิตนีม้ันทกุขนกั ! เกิดมาเพื่อจะตาย.. แลว 
กอนที่จะตายก็ทํามาหากินนะ  มีครอบครวั  เราทําอะไรตางๆ  เห็นไหม  ผูที่มาบวชเปน 
พระก็เสยีสละ  นี่เราถอืพรหมจรรย  เราเกิดมาเปนมนุษย  แลวเราไมอยากจะเกิดอีกแลว 
เราก็รักษาพรหมจรรยของเรา  เราก็ไมมคีรอบครวั...  ชีวิตทั้งชีวิตเราก็สมบุกสมบัน่  เราก็ 
ตอสูของเราขึ้นไป 

นี่การกระทําของเรานี้  เรามีอํานาจวาสนา  เราเหน็ภยัในวัฏฏะ  เห็นภัยในการเกิด 
และการตาย เห็นภัยเพราะวาเรามีสามัญสํานึก เราเกดิมาในพุทธศาสนา เราเกิดมาแลวได 
ศึกษา  พอศึกษาแลวมันยอนกลบัมา  ศึกษาแลวเขาหูซายทะลุหูขวา  ถาศึกษาแลวก็สกัแต 
วาศึกษา  มันก็ไมเปนประโยชนกับใคร  เราศึกษาแลวนี่เราทําจริง  เราศึกษาแลวเรามี 
สามัญสํานึก.. สามัญสํานึก เห็นไหม 

“สิ่งที่มอียู... ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจามีอยู “ 

“ธรรมและวนิัยนี้มนัเปนนามธรรม ! คําวานามธรรมนะ คือ สมัผัสไดดวยหวัใจ” 

แตเวลาเราศึกษาทางโลก..  เรามีความเหน็ทางโลก  เราก็วาสิ่งใดจะเปนเครื่องค้ํา 
ประกนัวาเราทําแลวจะไดหรือไมได  นี่สิ่งนี้ใครบอกเราที..  ใครบอกเราทวีาสิ่งใดเปน 
ทางออก ใหคนช้ีนําแลวเราจะหาทางออกทางนั้น นัน่เราคิดของเรา ! 

แตในเมือ่มีครูบาอาจารยของเรา  เห็นไหม  ทานสละชีวิตมาแลว  หลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่น  ครบูาอาจารยของเราทานสละชวีิตมาแลว  แลวทานประพฤตปิฏิบัติตาม 
ขอเทจ็จรงิ  แลวทานไดผลตามความเปนจรงิ  แลวผูที่ปฏิบัติจริงนีเ้พราะอะไร  เพราะมีครู 
บาอาจารยทานตรวจสอบกนัเอง  ครบูาอาจารยทานตรวจสอบกนัเองวาผลมันเปนตาม 
ความเปนจริง



ภาวนาหลอกๆ  ๓๓ 

ฉะนั้นเราปฏิบัตนิี้เรามีตวัอยาง  เรามีแบบอยาง  เราจะตองมีความเขมแข็ง  !  เรา 
เขมแข็งแลวเราทําของเรานะ อยาออนแอ... ถาออนแอนะ 

เรามองโลก วันนีเ้ราจะพูดใหเหน็วาสภาวะของโลกมันนาสลดสังเวช พวกเรานะ 
มันเหมือนปลา..  “น้ํารอนปลาเปน  น้ําเยน็ปลาตาย”  น้ํามันรอน  เหน็ไหม  เหมอืนกบั 
สังคมมันรอน  สงัคมรอน  สังคมทุกขยาก  นีน่้ํารอนปลาเปน..  เราเปนคนเปนๆ  เรา 
พยายามวาย  เราพยายามจะหาทีร่มเย็น น้ํารอนปลาเปน.. แลวโลกเขาเอาความรมเย็นเปน 
สุขมาแลวบอกกนัวาน้ําเย็น  แตน้ําเยน็ปลาตาย...  พอน้ําเยน็นีม่ันก็นอนใจ  น้ําเย็นมีความ 
อบอุน แตเวลาเรามองโลกทางธรรมนะ โลกนี้รอนนัก ! โลกนี้เรารอนนัก ตางคนตางวิ่ง 
เขาไปสูอํานาจ ตางคนตางวิ่งเขาไปเกาะกองไฟ ตางคนตางเขาสูอํานาจ 

แตถาเปนธรรมนะ “อํานาจโดยธรรม ! คือเรามอีํานาจกับชีวิตเรา” 

อํานาจโดยธรรมนะ  !  ธรรมะคอือะไร...  ธรรมะคือหัวใจที่ไดสัมผัสธรรม  ถา 
หัวใจเราไดสัมผัสธรรมนะ  จากใจดวงหนึง่  จากความเรารอน  แลวเราไดสมัผัส  เราไดมี 
ความรมเยน็เปนสุข เราพยายามถอดถอนสิ่งที่เปนเช้ือฟนเช้ือไฟออกจากใจของเรา 

“นี่อํานาจโดยธรรม… อํานาจโดยธรรม คือ เอาใจของเราไวไดในอํานาจของเรา” 

เวลาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะชนะศึก  จะชนะดวยกองทัพ 
คูณดวยรอย คูณดวยพนั นั้นมันมีแตเวรแตกรรม  เหน็ไหม นีเ่ขาวิ่งชิงอํานาจกนัทางโลก 
มันมีแตเวรแตกรรม แลวสรางผลแตความบาดหมาง มีเวรบาดหมางตอกนั 

แตถาเราปฏิบัติธรรมนี้ เหน็ไหม เราจะมอีํานาจโดยธรรม ! อํานาจที่เปนสัจธรรม 
! เรามีอํานาจโดยธรรม อํานาจนี้มนัทําใหจิตใจเรารมเยน็เปนสุข 

โลกเขาจะมองอยางนัน้นะ  โลกเขามองอยางนั้นจรงิๆ  เขาจะมองวา  “โลกเขามี 
ความรมเยน็เปนสุขกนั  เขาอยูดวยความรมเยน็เปนสุข  ทําไมพวกเราตองมาทรมานตน.. 
ทําไมเราตองทรมานใหมีความทุกขความยาก” 

“ก็ความรมเย็นเปนสุขนัน้ มันใหผลเรารอนกบัใจ” มันใหผลความเรารอนกับใจ ! 
ใจมันทุกขมันยาก เราถึงไดมาดัดแปลงเรานี่ไง



ภาวนาหลอกๆ  ๓๔ 

นี่ความเปนอยูนี้มนัไมรมเย็นเปนสุขเพราะอะไร เพราะศีลไง ศีล ๕ ศีล ๘ ศลี ๑๐ 
ศีล ๒๒๗ ศีลในธุดงควัตร เห็นไหม 

ศีล ! เปนความปกตขิองใจ... 

ศีล ! สีเลนะ สุคติง ยนัติ... สีเลนะ โภคะสมัปะทา 

ศีล ! เปนทีอ่ยูอาศัย... ศีล ! มีความรมเยน็เปนสุข เหน็ไหม 

เพราะเรามีศีล  !  เพราะวาเรามีศีลไง  เราถึงไมใชชีวิตแบบนัน้  เพราะเขาขาดศีล 
ขาดธรรม เขามีศีล ๕ เขาก็ใชชีวิตของเขา โดยความรมเยน็เปนสุขของเขา แตเพราะเรามี 
ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นี่มันกรองเรา เหน็ไหม 

ศีล  !  เพราะมีศีลเปนปกติ...  มีศีลเปนพืน้ฐาน ถามันปฏิบัติขึ้นไป มันกจ็ะเปนไป 
ดวยความขาวสะอาด 

มีศีลปกติแลวถาเกิดสมาธิ  สมาธิก็เปนสัมมาสมาธิ  เกิดความรมเยน็เปนสุข  แลว 
พอเกิดปญญาขึ้นมา  “มันจะเกิดโลกุตตรธรรม”  ปญญาที่จะชําระกิเลส  ปญญาที่มันเปน 
ภาวนามยปญญา ปญญาที่ลึกลับมาก.. 

ครูบาอาจารยของเรานะ  ถาทานผานขบวนการในการประพฤตปิฏิบัติ  ใจที่เปน 
ธรรมแลวนี่ทานฟงออกหมด  ทานฟงคนที่พูดภาวนามยปญญา  ปญญาที่เกิดจากการ 
ภาวนาลวนๆ ปญญาที่ไมใชปญญาวิทยาศาสตร ปญญาที่ไมใชปญญาโลก ปญญาโลกคอื 
ปญญาในวัฏฏะ ปญญาเราตรึกในพรหม ในเทวดา อินทร พรหม นี่อยางนีเ้ปนปญญาใน 
วัฏฏะ  ในผลของวฏัฏะ  เราคิดไดในผลของวัฏฏะ  เพราะจิตมันเคยเวียนตายเวยีนเกิดใน 
วัฏฏะนี้ 

แตเวลาจิตมนัภาวนาขึน้ไปโดยขอเท็จจรงิ  ไมใชภาวนาหลอกๆ  นะ  เวลาเกิด 
ภาวนามยปญญา  นี่ปญญาอยางนี้ปญญาที่วาเอาชนะใจตนเอง  ธรรมที่เกิดจากใจ  ใจที่มี 
ปญญาอยางนี้มนัจะเขาไปชําระ  แลวสะสาง  แลวถอดถอน  รื้อคนทําลายอวิชชา  ทําลาย 
ความไมรูในหวัใจของเรา  ถาทําลายความไมรูในหวัใจของเรา  จนเปนความรูจริง  เปน 
วิชชา ! เห็นไหม



ภาวนาหลอกๆ  ๓๕ 

“วิชชา คือ ศีล สมาธิ ปญญา” 

“อวิชชา” กับ “วิชชา” 

แตเวลาปฏิบัติไปถึงสัจธรรมแลว  มันพนจากวิชชา  พนจากมรรคญาณ  พนจาก 
พาหะ พนจากวิธีการ ไปสูเปาหมาย 

นี่มนัเปนวิธีการนะ วิชชานี้เปนวิธีการ เปนการเปลี่ยนแปลง เปนการกระทํา เปน 
กิจญาณ.. กิจญาณในหัวใจของเราเขาสูเปาหมายนัน้ เปาหมายที่วาใหพนจากทกุข 

ใหภาวนาตามความเปนจริง “โลกเขาภาวนากันหลอกๆ เราจะภาวนาจริงๆ” เอวงั


